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Recreatie
Oktober 1971

Et zal d'r meschien, heel meschien van kommen! D'r
wodt teminste genog oaver in de krante eschreven; de
rekreatie bi-j de boer. Toch gek, dat daor eerst zovulle
ezeg en eschreven mot wodden. At ze niks zeien en
schreven kwam 't vanzelf. Daor bunt mensen die es
graag de stad uutwilt en dan kompt ze vanzelf bi-j de
boer terechte. Das toch een goeie en eerlijke zaak.
Veur de boer wi-j at de gebouwen wat opbrengt en
veur de stadsman veural, wie gin auto en caravan hef!
En ze bunt niet duur uut.

Ik mot nog wel es denken an dat gezin uut 't westen
dat jaoren leuk met de vakansie in dat verbouwde hoen-
derhuksken hef gezetten. Elke zommer. Vader, moeder
zoon en dochter, en dan meteene weer afsprokken veur
volgend jaor. Zi-j heuren al zo'n betjen bi-j de buurte.
't Dearntjen had al gauw een spulkameraodjen evonnen
en was alleene bi-j hok um te etten en te slaopen. De
jonge al net zo. De vader zwalken op zin eentjen de
umgeving rond. En moeder deet rap et neudigste werk
en ging dan in een luie stoel liggen. Niks te laezen,
niks te schrieven en niks gin muziek! Alleene maor
kieken naor et schudden van de blaaie an de peppels
iets mooiers beston veur eur niet. Hoe is 't meugluk!
A j dan an een dokter vroeggen, zol e zeggen: Dat men-
se hef rust neudig, dat vuult ze zelf. En better zo, as
bi-j mien in de spreakkamer. Daor kunt gin poeiers of
tabletten tegenop, dat mense mo-j daor alleene met
vree laoten!

Jao, met vree laoten, daor zeg ie al zowat! Wi-j leaft
in een beschaafd land, en kunt maor neet doen wa-j
wilt. Ik hebbe 't al in de krante eleazen, daor zult ze
bes een stuksken veur stekken. Daor bunt altied mensen
die op zoiets staot te wachten; 't is net of ze mekare
waarschuwt: Daor is wat te regelen, lauw zien daw d'r
bi-j kompt!
Dan doet ze net of ze zurge hebt oaver die arme recre-
ant, die in rooverhande vilt. Net of die boeren in disse
streek d'r precies op anetrokken bunt um die mensen
te plunderen! En de stadsluu van die dullekus die daor
niks gin erg in hebt, en zich altied bi-j de neuze laot
nemmen. Dus wodt d'r eisen esteld 't eers natuurluk
veur de ongevraogde hulpe.

Want dat kunt ze veur niks neet, zek ze zelf! En dan
aover de inrichting praoten dat mag neet zo krente-
rig weazen. Daor mot eers de Boerenleenbanke bi-j te
passé kommen anders wodt et neet wat. Van een an-
dermans leer is et altied goed riemen snieën ewes!
En zoo wudt hier weer een ei schier ebruud. Wat neet
van grondstof op mag gruuien wodt neet groot.
En i-j kriegt de boeren niet naor de leenbanke veur iets
wat ze nog neet kent! En nog neet kunt bezien hoe of
et lopen zal. Daor hebt ze al genog leergeld met be-
taald!

En daorumme mot dit van onderop gruuien. En elk
goed hoenderhok is met desnoods tweedehands meu-
bels, in te richten as de mooiste caravan!
Veurlichting is better as verbi-jen. De recreatie bi-j de
boer kan een groot en een goed ding wodden veur een
heleboel mensen, hier en in de stad.
Maor et is nog jonk en klein. Et gevaor is groot dat
et doodepoedeld wud, nte as kinder kunt doen met
jonge katten . . . .
En dat mos neet meugen!

d'n Oom

Kollekte
De opbrengst van de kollekte ten behoeve van de Na-
tionale Reklassering bedroeg voor Vorden dit jaar

ƒ 2272,75.
Waarlijk een prachtig resultaat. Het komité betuigt
dan ook zijn grote tevredenheid en oprechte dank aan
alle goede gevers en de onmisbare kollektanten, want
die zijn het toch die zich hiervoor volledig hebben inge-
zet. Na afloop van deze aktie is het komité blij en
dankbaar dat we met zijn allen een bijdrage mochten
leveren om door deze kollekte vele medemensen te hel-
pen om weer hun gewone bestaan in onze gemeenschap
te kunnen innemen. Nogmaals hartelijk dank.

Trimklub Vorden
Onder het motto: ,,Eén uur van de honderdachtenzestig"
wekt de Trimklub Vorden plaatsgenoten op om lid te
worden van deze trimklub. De klub meent terecht dat
slechts één uur per week in feite veel te weinig is om
d.m.v. een konditietraining lichamelijk gezond te blijven.
Onder deskundige leiding wordt er elke zaterdagmorgen
in de Vordense bossen getrimd. Inlichtingen worden
gaarne verstrekt door J. Strijd, Het Jebbink 24; mevr.
Vruggink, De Hanekamp en J. de Gruyter, Het Jebbink
65.

Veilig Verkeer
GOKD LICHT - GOED ZICHT
Gezien de te verwachten strenge kontrolcs van de poli-
tie op verlichting en banden van auto's in de komende
tijd, is het zeer raadzaam hieraan alle aandacht te
schenken. Een bekeuring oplopen betekent in dit geval
een extra grote uitgave te moeten maken voor iets wat
voorkomen had kunnen worden en dat dan alsnog dient
te geschieden.
Om u deze onnodige kosten te besparen, zijn alle Vor-

dense garagehouders bereid uw verlichting en banden
GRATIS te kontroleren en u van advies te dienen.
Bovendien, hoe vaak heeft u al niet gemopperd op een
tegenligger waarvan de verlichting niet deugde. Zorg
daarom dat er op u niet gescholden behoeft te worden
en mis de geboden kans niet, in uw eigen belang.
Raadpleeg voor de mogelijkheden van de gratis kon-
trole de advertentie elders in dit blad en maak er ge-
bruik van.

Nieuws van
de kerken

GEMEENTEDAG VAN DE HERVORMDE KERK
Zaterdag jl. hadden zich ruim 70 Hervormden verza-
meld in het Jeugdcentrum voor de Kerkedag.
Het thema van deze dag was: „Bouwt u mee aan de
Kerk?" De inleider 's morgens was dr C. G. van Andel
uit Zoetermeer. Spreker vertelde eerst wat er op enkele
plaatsen in de Bijbel over de gemeente staat. Paulus
noemt in één van zijn brieven de gemeente het lichaam
van Christus, tevens wordt over de gemeente gesproken
als: het volk van God onderweg en het zout der aarde.
Hieruit blijkt dat de Kerk op twee sporen rijdt, nl. ze is
gebonden aan Christus en ze werkt in de wereld. Daar-
om is zowel de eredienst nodig als de dienst aan de
naaste.

Als konsekwenties hiervan voor de Kerk noemde dr
Van Andel o.a. dat de eredienst het hart is van het
kerkelijk leven: daar is het Woord, het loflied en de
gemeenschap te vinden. Spreker was een voorstander
van het instellen van werkgroepen op veel terreinen,
zoals voor de kerkdienst, het wijkwerk, het jeugdwerk
enz. De leden van de Kerk zijn zodoende verantwoor-
delijk voor de gemeente.
Na de inleiding werden de aanwezigen in groepen ver-
deeld om te diskussiëren over vier onderwerpen, nl.
de kerkdienst; het wijkwerk; de ontwikkelingshulp en
de oekumene. De groepen haasraken vooral hoe voor
deze vraagstukken eventue^pen oplossing gevonden
kon worden in de gemeente Vorden.

Na de maaltijd was er een plenaire zitting waarin de
groepen verslag deden over hun besprekingen van die
morgen. Men was wat betr^i de kerkdienst van me-
ning, dat deze niet te lang^^est duren en omdat de
dienst veelal een monologische vorm heeft (de predikant
is veelal alleen aan het woord) kwam men met de sug-
gestie om bijvoorbeeld eens een dienst van drie kwar-
tier te houden, waarna nog 20 minuten vragen gesteld
kunnen worden om zodoende tot een diskussie te ko-
men. Pratend over de oekumene, kwam men op de pro-
blemen van het interkerkelijk avondmaal. Men vroeg
zich af of er geen algemene formule te vinden zou zijn
waar iedereen het mee eens is. Want als men wacht
tot alle theologische vragen tussen de Kerken opgelost
zijn, dan kan de gezamenlijke avondmaalsviering nog
lang op zich laten wachten. Over de ontwikkelingshulp
uitgaande van de Kerk, lagen de meningen nogal ver
uiteen. Een kleine groep vond dit niet zozeer een spe-
cifieke taak van de Kerk. Anderen haalden er het be-
sluit van de Wereldraad van Kerken bij, genomen op
de vergadering in Uppsala in 1969. Daar is besloten
om aan alle Kerken te vragen twee procent van de
kerkelijke inkomsten af te staan voor ontwikkelings-
hulp. In de Hervormde gemeente in Vorden zullen
kerkvoogdij en diakonie' zich hierover samen bezighou-
den om te proberen deze twee procent uit hun begro-
tingen vrij te maken voor dit doel.
Na de broodmaaltijd was er o.l.v. organist J. Engel nog
gelegenheid tot zingen. De Kerkedag werd besloten met
een korte samenkomst in de kerk.
De dienst van zondagmorgen jl. stond ook in het teken
van het thema van de Kerkedag: „Bouwt u mee aan
de Kerk?"
Het was een bizonder goed geslaagde Kerkedag!
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Schoolnieuws
Wegens het grote aantal leerlingen van de eerste klas
van de bijzondere lagere school aan Het Hoge, wordt
één klas gehouden in de oude kleuterschool aan Het
Hoge. Na een goede opknapbeurt is het lokaal als tij-
delijk leslokaal heel goed bruikbaar.
De heer A. de Vries verliet de school wegens vertrek
naar Almelo. In zijn plaats werd tot leerkracht benoemd
de heer G. T. Terpstra uit Nunspeet.
In het door het ministerie van onderwijs en weten-
schappen getroffen regeling voor grotere scholen, die
genoemd wordt: „Taakverlichting hoofden van scholen"
werkt voor één dag per week de heer J. A. Berenpas,
gepensioneerd oud-onderwijzer aan de school.
Doordat enkele wijzigingen moesten worden aange-
bracht in de gemaakte tekeningen, laat de aanbesteding
van de uitbreiding van het schoolgebouw met twee loka-

len en het vernieuwen van de toiletten nog even op zich
wachten.
Er zullen ook dit kursusjaar weer twee kijkavonden
worden gehouden en wel in december en in maart a.s.
De ledenvergadering zal op donderdag 28 oktober a.s.
in het schoolgebouw plaatsvinden.

Op de ouderavond van de openbare kleuterschool Het
Kwetternest kon hoofdleidster mej. Verbeek een groot
aantal ouders welkom heten. De ouderkommissie had
voor deze avond het verkeersvoorlichtingscentrum uit
Apeldoorn bereid gevonden de ouders voorlichting te
geven over het onderwerp „kleuters in het verkeer".
Duidelijk kwam hierin naar voren dat de ouders ver-
antwoordelijk zijn voor het gedrag van de kleuters in
het verkeer. D.m.v. kleurendia's werd één en ander ver-
duidelijkt en tevens werden de gestelde vragen uitvoe-
rig behandeld.
De verkiezing van de ouderkommissie nam geruime tijd
in beslag. Uiteindelijk werden mevr. Boers-Gerritsen en
de heren Huizinga en Klein Bramel gekozen. De aftre-
dende kommissieleden werd een bloemetje aangeboden.
Door de ouders werd verzocht een verzoek in te dienen
bij de gemeente voor het plaatsen van een verkeersbord
nabij de school aangezien er op Het Jebbink dikwijls
veel te hard wordt gereden..
Speciaal voor deze ouderavond waren de klassen ver-
sierd met werkstukjes die vanzelfsprekend door de ou-
ders met belangstelling werden bewonderd.

Motorsport
VIJFENTWINTIG GOUDEN PLAKKEN BIJ
OOST-GELDERLANDRIT

^fcomstandigheden (voor een
^Ke

Onder uitermate fraaie wi
betrouwbaarheidsrit in ferRPfe mooi) ging zaterdagmor-
gen bij hotel Concordia in Hengelo G de Oost-Gelder-
Jandrit van start die werd georganiseerd door de motor-
clubs Hamove-Hengelo G; De Graaf schaprijders-Vorden
Sport & Vriendschap-Lochem en Hamac-Harfsen.
Van de 175 personen die \^fc| deze rit hadden ingeschre-
ven, gingen er uiteindelijMR2 van start, voor het 170
kilometer lange trajekt. Vanaf Hengelo G voerde de
tocht door o.a. Varssel (het crossterrein Het Zand moest
worden „genomen"), Het Onstein, Schoneveldsdijk, Mos-
sel, Galgengoor naar Lochem. Op het circuit van de Lo-
chemse motorvereniging Sport & Vriendschap werd een
snelheidsproef gehouden. Bij café De Exelse Molen werd
gerust. Tijdens het tweede gedeelte van de rit werden
de deelnemers o.a. gekonfronteerd met het crossterrein
van Hamac uit Harfsen en het circuit van De Graaf-
schaprijders in het buurtschap Delden. Veel hulp hebben
de organisatoren ontvangen van de politie, die op ge-
vaarlijke kruisingen (over rijkswegen) de helpende hand
bood.
Van het aantal gestarte rijders gaven er 23 onderweg
de pijp aan Maarten, terwijl 4 rijders niet werden ge-
klasseerd.
Bij de teams kwam De Graafschaprijders in de junioren-
klasse uitstekend voor de dag en werd eerste met
slechts 11 straf punten; Sport & Vriendschap uit Lochem
werd tweede met 505 strafpunten; de derde plaats ging
naar Harnove uit Hengelo G met 525 strafpunten.
Bij de senioren werd De Graafschaprijders eveneens
eerste met 6 strafpunten; tweede werd ook nu Sport &
Vriendschap met 31 strafpunten.
In de A-klasse (junioren-bromfietsen) was er één rijder
met O strafpunten t.w. A. J. Hoekman, Oudleusden.
In de B-klasse (junioren tot 50 cc) behaalden de vol-
gende rijders een gouden plak: H. Priesters Lochem;
A. Kies Smilde; H. Hoekman Oudleusden; W. J. G. Mul-
ler Reuver; Marten Dijk Marum; J. W. Rensen Holten.
In klasse C (junioren 51 t.m. 125 cc) legden de vol-
gende rijders het parcours foutloos af: W. H. Struyk
Bergschenhoek; H. Moraal, Hasselt; Alle Graaf stra Ap-
pelscha; P. C. Curvers Valkenburg; J. van Leeuwen
Heerde; E. G. H. Olde Wolbers Hengelo; H. Korenblik
Harfsen; E. W. Bolte Laren; A. Bussink Varsseveld;
R. van Halteren Arnhem.
In de A-klasse E (junioren 125 t.m. 175 cc) behaalde
H. van Geemen uit Zelhem een gouden plak evenals
H. Bergsma Almen en G. W. J. Hoftijzer Varsseveld;
A. van Nijen Almelo en J. Wassenaar Arnhem.
In de klasse G (senioren 51 t.m. 125 cc) behaalde W. B.
Veenstra Varsseveld en J. de Groot Havelte een gouden
plak.
In de zijspanklasse slaagde geen der deelnemers er in
om het parkours foutloos te rijden, al was R. Lubbers
er met slechts één straf punt heel dicht bij.

KKSl LTATEN DE GRAAFSCHAPRIJDERS

Leden van de Vordense auto- en motorclub De Graaf-
schaprijders kwamen bij de Oost-Gelderlandrit tot de
volgende resultaten:
Junioren 125 cc: 2e A. Bussink O strafpunten; 6e B.
Bolte O strafpunten.
Junioren 175 cc: 4e G. Hoftijzer O strafpunten.
Junioren boven 175 cc: 2e Joh. Berendsen 3 strafpunten;
lle L. Wieringa 11 strafpunten; 12e H. Brunsveld 12
strafpunten; 27e T. Eggink 56 strafpunten.
Senioren 125 cc: 3e W. Veenstra O strafpunten; lle P.
Bergsma 9 strafpunten; 18e F. Janssen 9 strafpunten.
Senioren 175 cc: 3e D. Pardijs 10 strafpunten.
Senioren boven 175 cc: 2e M. Spekkink 3e strafpunten;
3e J. Lenselink 3 strafpunten.
Zijspannen: 9e B. Braakhekke-H. Klein Brinke.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

!;Kerkdiensteni

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. H. Jansen
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (Heilige Doop)

Thema: 3e gebod, Exodus 20:7 „Gebruik en
misbruik van Gods Naam"

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. M. Bloemkolk uit Doetinchem
19.OQ uur drs J. v. d. Meulen uit Raalte

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis
Jongerenkoor Baak, zaterdagavond 19.00 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bfl uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te Informeren aan het Wflkgebouw, tel. 1487.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek Is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bfl geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Jeannet, dochter van J. Lenselink en E. B.
Weenk.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: E. G. Schonewille en J. A. Kornegoor.
Overleden: Geen.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

H AC H EE VLEES
500 gram

SCHOUDERKARBONADE
nu 500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
nu 500 gram

MALSE RIBLAPPEN

BOTERHAMWORST

GEKOOKTE LEVER

PALINGWORST

BOERENMETWORST

500 gram

98

288

278

298

398
150 gram 59

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen

Voor- en achterbouten diepvriesklaar tegen
speciale prijzen

WIJN MET FRANSE COGNAC
Adel Rosa van 325 voor

KOMKOMMERSCHIJVEN
3/4 literpotten nu 2 potten voor

AUGURKEN
3/4 literpot van 135 voor

WASHINGTON SIGAREN
50 stuks van ƒ 12,00 voor

BESCHUIT
Smarius 2 rollen

KOFFIEFILTERZAKJES
no. 502 80 stuks

PAPIEREN ZAKDOEKJES
6x10 van 105 voor

269

85

119

875

69

89

85

PICO

magere choco-

ladedrank

van 98 voor

79

Wegens enorm

sukses nog l x

2 flessen

99

Prim

LIMONADE-

SIROOP

norm. 395 nu

295

Herschi

VRUCHTEN

LIMONADE

75

elke 2e fles

39

Grote pot

GELDERSE

KNAKWORST

van 229 voor

195

LITERFLES 1068 GRAM

Colombo KOFFIEMELK
VAN 169 VOOR 149

Allerfijnste

MARGARINE

4 pakjes

voor

119

Prodent

TANDPASTA

3 tubes

van 375 voor

Groot ovaal

blik HARING

in TOM. SAUS

nu

225 95

GUSTARD
pak a 400 gr,

van 76 voor

65

Doosje a 10
zakjes
VANILLE-
SUIKER

van 49 voor

39

PROFITEER NU

Sunny Flower

Wijn
DIV. SMAKEN

NU PER FLES SLECHTS

198

TUTTI FRUTTI
GEDROOGDE APPELTJES, ABRIKOZEN OF PRUIMEN

NU PER ZAKJE

Patria

CAFÉ NOIR
lekker koekje

van 100 voor

79

Div. soorten

Van Doorn

KOEKJES

nu per pak

85

Heerlijke

BOKKE-

POOTJES

nu per pak

75

Chocolade of

vanille

FOURRE

nu per rol

slechts

75

Pakje a 10 st.

PENNY-

WAFELS

voor maar

65

Groente en Fruit
HARDE SPRUITEN

WINTERPEEN

PERSSINAASAPPELEN

HANDSINAASAPPELEN

kg 98

heel kilo 39

10 voor 145

8 voor 135

CONFERENCE, HANDPEREN kilo 69

PANKLARE SAVOYE KOOL 500 gram 19

BLANKE HART ZUURKOOL 500 gr. 29

Elke dag verse aanvoer van groente en fruit

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

AARDBEI ENSNOEPJ E
bakje a 250 gram

TOFFEES
grote baal 400 gram voor

HAGELSLAG
Sprinklettes 98

VETERDROP
15 meter

elke 2e zak

van 89 voor

GEVULDE REPEN
De Heer 3 stuks voor

BRUINE BONEN
3/4 pot

ARDITA LUIERS
pak a 45 stuks

voor maar

van 450 voor

95
79
69
69
59
75

365



Van dinsdag 26 oktober t.m.
dinsdag 16 november gaat

Dr. DE VRIES
MET VAKANTIE

De praktijk gaat
gewoon door.

Enkele spreekuren worden
gedurende deze tijd als volgt
gewijzigd:

geen afspraakspreek-
uren 's middags;
spreekuur voor a.s.
moeders dinsdagmid-
dag van 14-15 uur.

Avond- en nachtboodschap-
Pen te richten aan:
Dr. van Tongeren
Ruurloseweg 15, tel. 1678

Te koop: Hardstikke mooie
ronde netbox ƒ 32,50
De Steege 3, Vorden

Te koop: Triumph Herald
1200, b.j. 1966, km-stand
75000, zeer goed onderhou-
den. H. J. Oortgiesen, Mis-
pelkampdijk 5, Vorden
(vanaf vrijdag 6 uur)

Te koop bij inschrijving:
1,30 ha stoppelknollen.
Briefjes inleveren voor za-
terdag 23 oktober 19.00 uur
Erven Koning, Lande

Te koop:
l stalen kiosk voor benzine-
pomp of Ld.; l trekhaak
Simca 1000, 1968; l idem
Simca 1301; l idem Volks-
wagen kever 1970; l idem
Opel A Kadett; l dubbele
bediening D AF vanaf 1968;
l hefbrug, iets defekt; 10
olievaten ad 200 liter bij

GARAGE

TRAGTER
Zutphenseweg 95, Vorden

Profijt

aanbieding
Tijdelijk:

10 AFVALZAK-
KEN waarde 1,55

GRATIS
Ter introduktie
van de

AFVAL-
JUMBO

voor het maximaal
benutten van de voor-
geschreven afvalzak-
ken.

Hygiënisch
Sterk en stabiel
Handig

Prijs Afval Jumbo:

ƒ 19,95

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en yrys

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

Poeliersbedrflf

Rossel
Hengelogeweg 69

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

PÈTROLEM BESTELLEN
1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

\ REINIER RUITERKAMP
> en
; BETSIE RIJESINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaats hebben op
vrijdag 29 oktober om 11 uur ten gemeente-
huize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Ned.
Her v. Kerk te Hengelo Gld. door de wei-
eerwaarde heer ds J. J. v. Thiel uit Vlaar-
dingen.

Vorden, Lindeseweg 22
Hengelo Gld., F 90
Oktober 1971

£ Toekomstig adres: F 90, Hengelo Gld.

Receptie na de kerkdienst tot 4 uur,
in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BU

NIEUWSTAD — VORDEN

De Heer en Mevrouw

VAN DEN WALL BAKE
DEL COURT VAN KRIMPEN

zullen d.v. maandag 25 oktober van 16.00
tot 18.00 uur thuis zijn op Het Kiefskamp.

Vorden, 16 oktober 1971

GEMEENTE VORDEN
Vordense middenstanders, die in aanmerking wil-
len komen voor doorverkoop van plastik huis-
vuilzakken, worden uitgenodigd voor een bespre-
king in het gemeentehuis alhier op dinsdag 26
oktober a.s. te 7.30 uur n.m.

Vorden, 19 oktober 1971

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. Drtjfhout

j :>
" >
i E

GRATIS VERLICHTINGS-
KONTROLE

bieden u de garages:

Groot Jebbink, maandag 25 okt. van 19-21 uur
Tragter, maandag 25 okt. van 19-21 uur
Kuypers, dinsdag 26 okt. van 19-21 uur
Kurz, donderdag 28 okt. van 19-20 uur
Boesveld, vrijdag 29 okt. van 19-21 uur
Kurz, zaterdag 30 okt. van 10-12 uur

Veilig Verkeer Vorden
adviseert u, in uw eigen belang,
hiervan dankbaar gebruik te maken!

Je haalt ze er direkt uit, die vitale
levenslustige en kerngezonde

Gazellerijders. Boordevol energie!
De één op een lichte sportf iets
en de ander op een stevige tourfiets

van Gazelle. Het is een kwestie
van smaak en temperament,

dat Gazellerijden. Want alle Gazelle-
fietsen hebben dat uitgekiende, dat
geselecteerde, dat nét even betere!

Gazelle Safari. De topper in de Gazelle Economy-
class. Een lichte sprinter voor een ongelooflijk lage
prijs. Met remnaaf of knijpremmen met freewheel
en knijpremmen met 3-speed leverbaar. Kleu-
ren: zwart, groen, blauw, rood. Met lamp, slot,
jasbeschermer en standaard vanaf f 237,-

GAZELLE

4 pakjes Spar margarine van 176 voor 154

1 doos SPAR THEEBITILTJES 85

3 tabletten CHOCOLADE van 180 voor 120

Pot SPAR JAM 118

SPAR ROOKWORST van 130 voor 115

2 flessen Spar Up of Cola van 130 voor 118

150 gram HAM 115

Litersblik ABRIKOZEN 139

2 kilo GOLDEN DELIC1OHS 125

I I SINAASAPPELS . 198

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOQP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

SUBSIDIE SUBSIDIE

BINNEN-
SCHILDERWERK

VANAF 29 NOV. 1971 TOT l MAART 1972

MINIMUM OMVANG 5 DAGEN

VERGOEDING ƒ 75,-

INLICHTINGEN

OFFERTES

KLEUREN- EN TECHNISCHE ADVIEZEN
WORDEN GEHEEL VRIJBLIJVEND
VERSTREKT

EVEN EEN TELEFOONTJE EN WIJ KOMEN
U GAARNE OP EEN DOOR U TE BEPALEN
TIJDSTIP BEZOEKEN

Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Gediplomeerd meesterschilder Nat. Schildersschool

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

De verkoop van de 606e loterij begint
l november a.s.

BECKING
Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1957

Spaarweek '71
25 T.M. 29 OKTOBER

Raiffeisenbank

de bank voor iedereen

29 OKTWERELDSRAARDAG

Televisie
ZWART KIJKEN
KLEUR KIJKEN

Kleurentelevisie
56 cm beeld
een eenvoudige bediening,
met goede inruil vanaf

ƒ 1595,00

Zwart/wit televisie
grootbeeld televisie, 61 cm beeld
handige druktoets-bediening,
met inruil vanaf

ƒ 498,00

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

KXXaKXWM^^

CASSETTES

Koerselman

W
HF

r.v.s. edelstaai - pleet
meer dan 30 modellen

<• >
< >

Voor een

moderne hoed
met prima pasvorm

Kroneman -Jörissen
Hoedendozen in 6 maten en vele
dessins

Tijdens de spaarweek van 25 t.m. 29 oktober verstrekken wij aan iedere
nieuwe spaarder <vn premie, van ƒ 5,-

Elke spaarder ontvangt GRATIS

een aardige attentie

NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat 15

Openingsuren: maandag t.m. vrijdag 9.00-12.30 uur en van 14.00-17.30 uur

bovendien vrijdagavond van 18.30-20.00 uur



Spaarwee
25 t/m 29 oktober

Sparen is stap voor stap bezit opbouwen, dat later goed
van pas kan komen.

Bij onze banken is het goed sparen. U hebt de keuze uit
vele uitgekiende spaarvormen.

In de spaarweek 71 willen wij u graag een handje helpen.

Tijdens de Spaarweek verstrekken wij aan iedere nieuwe
spaarder (bij een minimum-inleg van f 10.-) een premie van f 5.

Bovendien wordt iedere bezoeker een aardige attentie
aangeboden.

Raiff eisenbank fSé Boerenleenbank
de bank voor iedereen

Boerenleenbank, Ruurloseweg 70, Kranenburg, Vorden.
Raiff eisenbank, Ruurloseweg 21, Vorden
Boerenleenbank, Bar. v/d Heydenlaan 3, Wichmond
Raiffeisenbank, Dorpsstraat 9, Wichmond.

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

Medler - Tel. 6634

BIJVERDIENSTE

Voor het helpen schoonhouden van
onze winkel vragen wij voor direkt
een

SCHOONMAAK-
HULP

Inlichtingen dagelijks in de winkel

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

/ATERDAG 23 OKTOBER A.S.

groot avond
concours

IN DE GOMPERT HENGELO G

Organisatie:
PONYCLUB SHETLAND RUITERS

Aanvang 13.00 uur individuele dres-
suur en voorspringen
19.30 uur avondconoours

Spaarweek '71
25 T.M. 29 OKTOBER

Raiffeisenbank W fÊfj^k Boerenleenbank

de bank voor iedereen

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

3 BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3 BA Rui

'~

Zaterdag 23 oktober

DANSEN
Orkest THE FLAMINGO'S

Aanvang 19.00 uur

Toegang onder voorbehound

HOTEL DE EIKEBOOM
KEYENBURG

JJ BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3 BARS — 3
w

BARS

SIMCA1301
Een wagen met zeer veel distinctie. Er
zijn nu eenmaal mensen, die zich niet
minder kunnen permitteren. Een wagen
met zeer veel vaart. Want tijd is geld. Ook
in dit opzicht is de 1301 bijzonder
economisch. En wilt u nog sneller, feller
en luxueuzer? Bekijk dan de Simca 1301
Special.

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

In de mmTekleuren, water- en wind-

dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en Sporthandel

stced$ doeltrcffcndi

Zutphenseweg - Vorden

Speciale
aanbieding

zuiver wollen
dekens

150-220

180-230

190-240

ƒ 45,—

ƒ 59,90

ƒ 69,—

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

EET NU FRUIT

Cox Orange
Ingrid Marie
Lombarts Calvil
hand en stoofperen

ledere zaterdag van 8-12 uur verkoop in de
schuur van 't Medler. Bestel nu uw wintervoor-
raad, alle soorten verkrijgbaar

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

't Gaat weer
naar
pantoffelweer

Pantoffels
horen bij voetgemak en

gezelligheid thuis

Er is veel keuze in

prettige prijzen

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstr. 4 Vorden

De beste kwaliteit

De grootste sortering
Woensdag t.ni. zaterdag:

3 KROPPEN SLA

1 K<i WITTE DRUIVEN ... 159

3/4 POT APPELMOES J9

Maandag t.m. woensdag:

i/2 KG GESN. RODE KOOL 39

1i/2 KG GOUDREINETTEN

Onze specialiteit:

Modern bruidswerk ! !

l ' \v vakman-bloemist:

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

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Hot is nu weer tijd voor

WATERVERDAM-
PINGSBAKJES
voor uw CV radiatoren op te hangen!

Wij zijn hierin ruim gesorteerd

koorsolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Reklame l
Donderdag:

Gehakt 500 gr 225

Vrijdag en zaterdag:
Haas-, rib- en
schouderkarbonade

500 gr 350

kilo 680

500 gr zuurkool +
250 gr fijne rookworst 125

Boterhamw. 200 gr 80

Servelaat 100 gr 70

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470



Donderdag 21 oktober 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 29

Voetbal

Het wil met Vorden l nog steeds niet lukken. In de uit-
wedstrijd tegen MEC uit Miste werd zondag een ver-
diende 4—l nederlaag geleden. Deze wedstrijd kenmerk-
te zich door twee volkomen verschillende speelhelften.
Voor de rust hadden de bezoekers het beste van het
spel alhoewel het er aanvallend niet al te gevaarlijk
uitzag, behoudens in de vijftiende minuut toen een op
rechts door Jansen genomen hoekschop door Hengeveld
fraai werd ingekopt. Aan de andere kant kwamen de
MEC-spelers aanvallend ook nauwelijks tot daden van
enige betekenis.

In de tweede helft kwam een totaal ander MEC binnen
de lijnen. Er werd veel agressiever gespeeld met als
gevolg dat de Vordense defensie handen vol werk kreeg
op te knappen hetgeen haar nu niet bepaald zonder fou-
ten afging. Na twintig minuten werd het gelijk toen
rechtsbinnen Pleiter, volkomen vrijgelaten, de bal fraai
en onhoudbaar voor doelman Ten Have inkopte l—1.
Even later ontstond uit een identieke situatie het twee-
de MEC-doelpunt. De Vordenaren raakten door dit doel-
punt dermate ontmoedigd dat het niet verwonderlijk
was dat de thuisclub in de slotfase verder uitliep tot
4—1.
Vorden 2 verloor zondagmiddag de wedstrijd tegen Mar-
kelo 3 met O—l waardoor de Vordenaren weer naar de
tweede plaats op de ranglijst afzakte. Vorden 5 verloor
met 5—O van Hercules 3.

VORDEN l (afdeling zaterdag) WON MET 2—0

Door de wedstrijd tegen SSSE 4 uit Eibergen met 2—O
te winnen, is het Vorden l gelukt op te klimmen naar
de tweede plaats achter plaatsgenoot Ratti.

De thuisclub was gehandikapt door het niet meespelen
van Roozendaal, Kamperman, Plomp en Barink. Bij Ei-
bergen speelde men het grootste deel van de wedstrijd
met slechts 10 spelers. Voor de zoveelste maal in deze
kompetitie was de arbiter niet komen opdagen. De heer
Baakman uit Hengelo werd bereid gevonden deze ont-
moeting te leiden, hetgeen hem uitstekend afging.
Na twintig minuten nam Vorden met l—O de leiding
door een doelpunt van Bos uit een voorzet van Jansen.
Doelman Berkelder zorgde er voor dat doelpunten van
SSSE uitbleven. Slootjes bracht vlak voor de rust, hoe-
wel zwaar op de huid gezeten, de stand op 2—0.
In de tweede helft lieten beide teams verschillende goede
kansen ongebruikt. Het bleef zodoende 2—0.

RATTI l (afdeling zaterdag) BEHAALDE EEN
BENAUWDE 2—3 ZEGE IN AALTEN

Het nog steeds ongeslagen Ratti l behaalde in de zware
uitwedstrijd tegen AZSV 5 een benauwde 2—3 zege. Dit
toch wel eervolle resultaat is mede te danken door het
goede keeperswerk van Wassink en het uitstekende spel
van linksback Klein Brinke.
Ratti was gehandikapt door blessures van Mellendijk
en van der Linden terwijl AZSV deze wedstrijd voor
het eerst op volle sterkte in het veld verscheen.

De wedstrijd was slechts tien minuten oud toen Dijk-
man zich op links handig vrijspeelde en een grandioze
voorzet op maat gaf 'aan de vrijstaande Reindsen. De
AZSV-defensie zag zich hierdoor voor de eerste keer
deze middag afgestraft O—1. De strijd golfde hierna
op en neer en er werd in zeer redelijk tempo gespeeld.
Bij een der AZSV-aanvallen wist Wesselink de midvoor
slechts met een sliding af te stoppen waarbij hij zo
ongelukkig met de grasmat in aanraking kwam dat hij
geblesseerd het veld moest verlaten. Van der Linden
kwam hierna op halve kracht de Ratti-ploeg komple-
teren en had al direkt de pech om een hoge voorzet
op ongelukkige wijze in eigen doel te werken l—1.

Ratti gaf de strijd niet op. Weer was het de in deze
periode ongrijpbare Dijkman die een voorzet losliet die
op identieke wijze aan het eerste doelpunt door Reind-
sen werd afgerond l—2. AZSV was licht aangeslagen
en Ratti rook haar kans om met driftige aanvallen de
verdediging van de gastheren te belagen. Nadat enkele
pogingen waren mislukt, maakte De Gruyter zich van
zijn bewakers los om een effektvolle voorzet naar het
hoofd van Reindsen te zenden die met een kopbal de
hattrick scoorde l—3. Vijf minuten voor rust zag
AZSV een aanval bekroond toen een inzet van richting
werd veranderd en pal onder de lat in het doel ver-
dween, onbereikbaar voor keeper Wassink 2—3.

De tweede helft beloofde een ware slijtageslag te wor-
den, wat ook inderdaad het geval was. AZSV heeft
de gehele tweede helft op het doel van Ratti gebeukt,
echter zonder resultaat. Keeper Wassink bleek onver-
slaanbaar, want met prachtige safes en reakties wist
hij zekere doelpunten te voorkomen. In het centrum
stond er ook Van Bommel die de vele hoge voorzetten
met het hoofd onschadelijk maakte en op links invaller
Klein Brinke die een perfekte mandekking koppelde
aan goede passes aan zijn medespelers. Al met al een
spannende strijd die voor Ratti met gunstig resultaat
werd afgesloten.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Vorden l—DEO 1; PAX 3—Vorden 2; Vorden 3—Mar-
kelo 4; Vorden 4—Gorssel 2; VordenS—Warnsveldse
Boys 5. Afdeling zaterdag: Vorden 2—DZC 3.

SPORTVERENIGING RATTI

Halle l—Ratti 1. Afdeling zaterdag: DZSV 5—Ratti l

Biljarten
35 TEAMS IN BILJARTDISTR. ZUTPHEN & OMSTR.

Volgende week gaat de biljartkompetitie van het dis-
trikt Zutphen & Omstreken van start. Verdeeld over
vier klassen nemen in totaal 35 teams aan de kompetitie
deel.

In klasse Cl zijn ingedeeld: Voorst 1; DLS 1; KOT l
en De Poorte 1. Deze klubs spelen een dubbele kompe-
titie.

In klasse C2 zijn de volgende teams inge deeld: KOT 2;
KOT 3; Pelikaan 1; DLS 2; De Poorte 2; Voorst 2;
Lindeboom 1; Boerderij 1; Carambole l en De Pauw 1.

In klasse C3 komen uit: KOT 4; KOT 5; Pelikaan 2;
Carambole 2; De Poorte 3; Notekrakers 2; Boerderij 2;
De Pauw 2 en Lindeboom 2.

In klasse C4 zfln ingedeeld: KOT 6; KOT 7; Lindeboom
3; DLS 3; Lindeboom 4; Pelikaan 3; Boerderij 3; Ca-
rambole 3; Pauw 3 Notekrakers 3; Voorst 3.

Het Vordense KOT is inmiddels met 7 teams uitge-
groeid tot de grootste vereniging in het distrikt Zutphen
& Omstreken.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: t

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

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond vanaf 19.30 uur.

ledere vrijdag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

20 okt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 okt. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
22 okt. N VEV vertrek vanaf café Bruggink
22 okt. Bazar 't Enzerinck
23 okt. Bazar 't Enz^fcck
23 okt. Uitvoer. toneWlr. Krato in Wichmond
25-29 Verlichtingskontrole
oktober Vordense garages
26 okt. Ledenvergadering EHBO
28 okt. Bejaardenavond van de KPO
28 okt. Ledenverg. vJfcver. Ons Genoegen
28 okt. Bejaardenkrin^R.4.15 uur Jeugdcentrum
30 okt. Beatelub „Turn" in zaal Schoenaker
I nov. Oefenavond EHBO
l nov. Jong Gelre, GMvL, Plattelandsvrouwen

forumavond in „'t Wapen van Vorden"
4 nov. Ouderavond Openb. Dorpsschool
5 nov. Feestavond L.R. De Graafschaprijders

in café-rest. ,,'t Wapen van 't Medler"
6 nov. Tentoonstelling kanariever. De Vo.^el-

vriend
7 nov. Tentoonstelling- kanariever. De Vogol-

vriend
10 nov. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
10 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
13 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging De Deur-

dreajers in zaal Schoenaker
17 nov. Verg. Herv. vrouwengroep
20 nov. Jong Gelre bromfietscross, trekkerbehen-

digheidswedstrijd en dropping
20-21 Tentoonstelling vogelver. Ons
nov. Genoegen in het jeugdgebouw
23 nov. NCVB
24 nov. KPO demonstratieavond
29 nov. NVEV St. Nicolaasavond zaal Langeler
9 dec. Jong Gelre propagandafeestavond in

hotel Bakker
II dec. Jong Gelre propagandafeestavond in

hotel Bakker
20 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia
21 dec. NCVI1 Kerstfeest
22 dec. Kerstfeest Jong Gelre in ,,'t Wapen van

Vorden"
8 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre in ,,'t Wapen

van Vorden"
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

,,'t Wapen van Vorden"
22 jan. Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-

jers in zaal Schoenaker
29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH
11 febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

Ruitersport
L.R. DE GRAAFSCHAP

Op de samengestelde wedstrijd te Varsseveld behaalden
de ruiters van De Graafschap de volgende prijzen:
Dressuur: mej. G. Klein Ikkink met Kaspar 3e prijs;
H. Wagenvoort met Sonja 4e prijs.
In de lichte cross: B. Wagenvoort met Gerwin 5e prijs.
Samengestelde wedstrijd klasse groen: mej. G. Klein
Ikkink met Kaspar 5e prijs; W. Steenblik met Ivonne
12e prijs.
Samengestelde wedstrijd klasse licht: B. Wagenvoort
met Gerwin 9e prijs.

Touwtrekken
TOUWTREKKERS TERUG UIT ZWITSERLAND

Vol herinneringen en beladen met geschenken en souve-
nirs zijn de touvvtrekploegen van Heure uit Borculo en
EHTC uit Eerbeek teruggekeerd van een bezoek aan
het demonstratietocrnooi in het Zwitserse St. Gallen
waartoe de Zwitserse Touwtrek Federatie hen had uit-
genodigd. Deze vierdaagse reis werd mogelijk gemaakt
dankzij de direktie van de OLMA, de grote jaarlijkse
landbouwtentoonstelling- die in St. Gallen werd gehou-
den.
Zondag kwamen er van de 400.000 bezoekers die de OL-
MA bezochten, velen een kijkje nemen op de „Kanvpf-
platz". Zowel de radio van St. Gallen als de Zwitserse
televisie maakten een uitgebreide reportage van deze
unieke demonstraties.
De Nederlandse jongens hebben het in Zwitserland bij-
zonder goed getroffen. De akkomodatie in het „Zivil-
schutsquartier", een soort bunker van de Bescherming
Bevolking, was voortreffelijk terwijl ook het Zwitserse
eten niet te versmade^^ras. Als herinnering" aan deze

demonstraties, waarvoor geen punten werden gegeven,
ontving elke klub een reuze koeienbel met de inskriptie
van de OLMA. Persoonlijk werden ook de leden van de
uitgenodigde groepen verrast met een kleinere koeien-
bel, wat door dezen bijzonder op prijs werd gestold.
Namens de Nederlandse Touwtrekkers Bond vertolkte
NTB-bestuurslid W. Wolbert de hartelijke dank van de
Nederlandse groep tijdens het banket na afloop van het
toernooi. Hij bood daarbij aan de heren Osterwald (di-
rckteur van de OLMA) en Fugi A. Fuchs (TWIF-presi-
dent) een passend kado aan.

Dammen
OVERTUIGENDE ZEGE VAN DCV

Het eerste tiental van DCV heeft na de nederlaag te-
gen DVD op uitstekende wijze op zichzelf revanche ge-
nomen door het bezoekende Denk & Zet uit Dinxperlo
met een royale 14—6 nederlaag huiswaarts te zenden.
Opmerkelijk was dat Vorden in deze ontmoeting slechts
één nederlaag behoefde te inkasseren; verder werd er
viermaal remise gespeeld.

ONDERLINGE DAKOMPET1TIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
H. W. Esselink—T. Harmsma O 2; W. Heuvink—H.
Klein Kranenbarg 2—0; Grotenhuis ten Harkel—Offe-
reins O—2; W. Sloetjes—J. Wiersma O—2.

Bij de jeugd werden de volgende wedstrijden gespeeld:
J. P. Bosboom—A. Bargeman 2—0; B. Klein Brinke—
.1. Masselink O—2; G. Wolsing H. Eskes l—1; G. Bosch

A. Teerink l—1; R. Bargeman—W. Verkerk l—1. G.
Wassiink- -J. Bolink 0 - 2 ; J. Bosboom—B. Klein Brinke
O 2; G. Bosch—W. Eskes l—1; B. Buunk—A. Teerink
O 2; A. Bargeman—J. Meys 2—0; J. Lamers—J. Mas-
selink 2—0; H. Eskes R. Lammers l—1; P. Steenbre-
ker—G. Wolsing 0—2; B. Buunk—W. Verkerk 0—2.

VOORRONDEN JEUGDDAMKAMPIOENSCHAI*
VAN GELDERLAND

In de strijd voor de voorronden om het jeugddamkam-
pioenschap van Gelderland doen de afgevaardigden van
DCV het tot nu toe uitstekend. Grotenhuis ten Harkel
slaagde er in om H. Heezen van Denk & Zet uit Dinx-
perlo te verslaan terwijl W. Wassink Migchelbrink uit
Ulft een nederlaag toebracht.
H. Grotenhuis ten Harkel staat in zijn groep bovenaan
met 6 punten uit drie wedstrijden, terwijl W. Wassink
in de andere groep lijstaanvoerder is met eveneens 6
punten uit drie wedstrijden.

Belangrijke mededeling
aan onze adverteerders
In samenwerking met de Vordense Winkeliersvereniging wordt er ook dit jaar weer
een speciale SINT NICOLAASKRANT in kleur gedrukt, welke huis-aan-huis wordt
verspreid in Vorden, Warnsveld, Hengelo Gld., Vierakker en Wichmond.

Mochten er voor de kleuradvertenties niet voldoende gegadigden zijn, dan wordt
de krant in zwart gedrukt.
De krant dient uiterlijk 5 november op de post te zijn. De advertenties kunnen tot
DINSDAG 26 OKTOBER bij ons bezorgd worden, met vermelding „Sint Nicolaas-
krant'. De verspreiding is 9, 10 en 11 november.

De advertentieprijs is 18 cent per mm per kolom; in kleur 23 cent per mm per kolom:
voorpagina dubbel tarief.
Mededelingen over de grote Sint Nicolaasaktie worden in deze krant bekend gemaakt.
Wij vragen dus boleefd uw aller medewerking.

Drukkerij Weevers, .Nieuwstad 12, Vorden

Zo u allen weet is de huis-aan-huis porto weer l cent verhoogd bij vorig jaar. Wij
hebben echter gemeend het advertentietarief niet te moeten verhogen. Door verre-
gaande mechanisatie kunnen wij (nog) het hoofd bieden aan de steeds hoger wor-
dende kosten, die het exploiteren van een weekblad meebrengt. Wij hopen dat u
uw advertenties vroegtijdig bezorgd; na de sluitingstermijn (26 .oktober) zijn wij
helaas genoodzaakt de mm prijs met l cent te verhogen!

Volgende week meer nieuws voor een komende ZD aktie



Profiteer hiervan — Profiteer hiervan
Om het mogelijk te maken, op onze
afdeling slaapkamers enige nieuwe
modellen te plaatsen, zien wij ons ge-
noodzaakt om alle thans in de kol-
lektie zijnde modellen op te ruimen
voor zeer aantrekkelijke prijzen

2-PERS. SLAAPKAMER, NOTEN:

2-PERS. SLAAPKAMER, wit/groen:
2 pers. ledikant 130-190 cm + 2 nachtkastjes
3 deurskast - Toilet + 3 delig ronde spiegel

van ƒ 1128,- nu slechts ƒ 975,00

2 pers. ledikant 130-190 cm + 2 nachtkastjes
3 deurskast - l tafel - 2 stoelen

van ƒ 1225,- nu voor slechts ƒ 978,00

2-PERS. SLAAPKAMER, wtt/palli:
2 pers. ledikant 130-190 cm -f 2 nachtkastjes

3 deurskast - Toilet + 3 delig ronde spiegel

van ƒ 1028,- nu voor ƒ 925,00

2-PERS. SLAAPKAMER, NOTEN:
2 pers. ledikant 130-190 cm -f 2 nachtkastjes
3 deurskast - l tafel - l stoel

van ƒ 1379,- nu voor slechts 995,00

2-PERS. SLAAPKAMER, EIKEN:
2 pers. ledikant 130-190 cm + 2 nachtkastjes
3 deurskast - Toilet + 3 delig spiegel

van ƒ 1310,- nu voor slechts ƒ 1030,00

Alle kamers worden verkocht kom-
pleet, zoals zij in de toonzaal slaan
geshowd. Meerdere modellen als
heer vermeld aanwezig, ook met zeer

speciale prijzen

FA A. J. OBELINK S ZOON
Komplete woninginrichting - AALTEN - Hogestraat 16 - Tel. 05437-2803
Maandagmiddags gesloten, vrijdags geopend tot 's avonds 21.00 uur

ZONDAG 24 OKTOBER

orkest

SANG UND KLANG
met zang van Cecil

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GE lELUGHEID

Toelever ing ̂ industrie
Productontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.
In onze vestiging in HENGELO GLD hebben wij de beschikking Joegen over een
ruimte, die ingericht is als montage-atelier.

Er zijn nog „open" plaatsen voor NIET technisch geschoolde medewerkers (sters)

die MANNENLONEN willen verdienen.
kunnen dit atelier ook bezetten.

Uit welke branche U ook komt, durf de stap te zetten, het werk is beslist NIET
moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

- HANDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID DE WIL OM TE WERKEN

Gaarne willen wij u de gelegenheid geven meer te weten te komen over de moge-
lijkheden, die er in ons bedrijf voor u zijn zoals: de verdiensten, de sociale voor-
waarden en de werksfeer.

Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder nr. 05753-1900 of 05440-2163
om een afspraak e.v. bij u thuis.
U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken onder
nr. 05440-2285.

NEDAP - HENGELO GLD
Ruurtoseweg 22

Gevraagd: Koperen of tin-
nen ketels en kannen, 100
tot 350 gulden per stuk;
enige klokken 1000 tot plm.
1750 gulden per stuk;
kabinetten, kasten, kisten,
tafels, oude geweren, kra-
lensnoeren, tegels.
Verder voorwerpen van ko-
per, tin, goud of zilver.
Bericht aan: De Panne,
Borkeld 46a, Holten

Te koop gevraagd:
SLACHTKIPPEN EN
SLACHTKONIJNEN
door

J. Bruggeman, pluimvee-
slachterij Lochem
H. Postelweg 12, telefoon
05730-1560

TYPE-SCHOOL

Klein Lebbink
Opleiding officieel diploma

TYPEN
ook voor herhalingslessen.

Opgave by mevr. Duursma
Dorpsstraat 15 Vorden

tel. 1988 t.n.v. Nutsspaarb.

Te koop gevraagd: Assuran-
tieportefeuille.
Prijsopgave onder brieven
no. 29-1 bureau Contact
Nieuwstad 12, Vorden

Grotenhuys
WARMTETECHNIEK

centrale verwarming
gas- en oliestook-
installatie
warmwatervoorziening
en sanitair

Landelijk erkend gas- en waterfitter
Wichmondseweg D 126a - Telefoon 05753-1885 - Hengelo Gld.

dinsdag 26 oktober ho-
L we ons in Vorden te
tigen, Van Vollenhoven-
a 18.

Gaarne nog direkte aanbie-
ding voor enkele ares tuin-
grond per jaar en een kleine

slagruimte voor wat em-
.llage.

Inlichtingen bij tuinman
Spiegelenberg, telefoon 1464
N. Vriend, Andijk, telefoon
02289-1598

Te koop: Halve ha knollen
J. Groot Roessink, Delden-
sebroekweg 4, Vorden

Te koop: 2 kippenhokken
afm. 8 x 4 en 10 x 3,5 meter
B. Zents, Ganzensteeg 9 te
Vorden

INWONERS VAN HENGELO

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12}

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

Spaarweek '71
25 T.M. 29 OKTOBER

Baiffeisenbank Boerenleenbank

de bank voor iedereen

Weekend-
aanbieding

flanellen - herenpyama's
MODERNE DESSINS, DEZE WEEK

f 12,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN^

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TtL.05752 1514

Donderdag
500 gram

schouderkarbonade 258
500 gram SPEKLAPPEN 178

Vrijdag en zaterdag
500 gram

varkenslappen 338
500 gram RUNDERLAPPEN 290

500 gram VERSE WORST 260

500 gram RIBLAPPEN 398

Voor de boterham
150 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 68

150 gram BOERENMETWORST 93

250 gram KOOKWORST (aan stuk) 98

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad H - Tel. 05752-1321
ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

A.S. ZONDAG (KOMPETITIEWEDSTRIJD)

VORDEN l -

DEO 1 (Borculo)

Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur

weertje of geen weertje

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

is onbetwist
Uw meubel
specialist

UIT VOORRAAD TE LEVEREN,

DUS . . DE LAAGSTE PRIJS

Uw

ADVERTENTIE

IN CONTACT
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!


