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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

nannen

Men vraagt ons wel eens, wat het verschil is
tussen een broek en een pantalon. Het antwoord
luidt: een broek is een pantalon op z'n hollands
en een pantalon is een broek op z'n trans.

Voor de rest is er geen verschil. Zio, dat weet u
dan weer. Veel belangrijker om te weten is, dat
wij een geweldige kollektie broeken hebben, waar-
mee wij aan alle mogelijke wensen kunnen vol-
doen. Broeken voor alle leeftijden en in alle
maten. Met een overdadige keuze in modellen,
stolkwaliteiten, kleuren en dessins.

De broek die wij niet hebben, is ook niet waard
om aan te trekken.

RAADHUISSTR.. VOROEN
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KOERSELMAN CASSETTES

Bazar
Wederom wordt door de dames van de leden van de mu-
ziekvereniging Concordia een bazar georganiseerd waarvan
de opbrengst ten goede zal komen aan bovengenoemde ver-
eniging. Er zijn weer tal van mooie eigengemaakte en kunst-
nijverheidsartikelen te koop. Bij de vele attrakties w.o. het
rad van avontuur, sjoelen, flessengooien enz. zijn mooie
prijzen te winnen. Een bezoek aan deze bazar, welke 3 en
4 november a.s. in ,,'t Wapen van Vorden" zal worden ge-
houden, zal u niet tegenvallen; met de komende feestdagen
in het vooruitzicht zult u zeker op gezellige wijze mooie in-
kopen kunnen doen. Zie de advertentie in het volgende
nummer.
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Goederenhandel

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

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

In deze nieuw geopende rubriek in dit blad is het
gemeentebestuur van Vorden voornemens nodige,
nuttige en wenselijke voorlichting te geven over on-
derwerpen, die, in het algemeen, betrekking hebben
op alle burgers van Vorden.
Om hiervan een indruk te verkrijgen stippen wij, zon-
der volledig te willen en kunnen zijn, de volgende
punten aan:
sociale wetten, gemeentewerken, gemeentelijke begro-
tingsproblemen), bevolkingsgegevens, hinderwet
ruimtelijke ordening, gewestvorming, politienieuws,
rijbewijzen, paspoorten, rekreatie, huur(-subsidie) enz.
Ook algemene problemen door burgers gesignaleerd
en aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt, kunnen
in deze kolommen worden behandeld. Wij hopen door
deze vorm van nieuwsvoorziening het kontakt be-
stuur-burger wat te vergemakkelijken en zodoende
door gezamenlijk denken de problemen, die ons allen
raken, tot een goede oplossing te brengen.

In dit verband is het wellicht wenselijk (nogmaals) te
wijzen op de mogelijkheden voor persoonlijk kontakt
met het gemeentebestuur, de gemeentesekretaris, de
gemeente-architekt en de chefs der afdelingen ter ge-
meentesekretarie: behalve burgemeester en wethou-
ders, die spreekuur houden op in de aanhef genoemde
tijdstippen, zijn ook de overigen te spreken, 's och-
tends mondeling en 's middags telefonisch. Schroomt
u niet vraagstukken, die u 'hoog zitten', aan ons voor
te leggen.

Op 29 november a.s. vindt, zoals u allen weet, de
verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer
der Staten Generaal. Ten aanzien hiervan wordt ge-
wezen op de mogelijkheden om te stemmen in een
willekeurige gemeente (A), en te stemmen bij vol-
macht (B).

Ad A:
Aan een kiezer kan op zijn verzoek worden toege-
staan aan de stemming ter verkiezing van de leden
van de 2e Kamer deel te nemen in 'n willekeurige
gemeente. Deze mogelijkheid bestaat echter niet voor
de kiezer, aan wie is toegestaan bij volmacht te stem-
men. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik
wil maken, dient daarvan na de dag der kandidaat-
stelling, doch uiterlijk op de veertiende dag voor die
der stemming (dus uiterlijk op 15 november 1972),
schriftelijk, door middel van een formulier dat ter
sekr. kosteloos verkrijgbaar is, mededel, te doen
aan de burgemeester van de gemeente waar hij op de
dag der kandidaatstelling in het kiesregister is opge-
nomen. Hij geeft daarbij op:
a. zijn naam en voornamen of -letters;
b. de datum en het jaar van zijn geboorte;
c. de gemeente, waar hij op de dag der kandidaat-

stelling in het kiezersregister is opgenomen, als-

mede zijn adres aldaar op de dag der kandidaat-
stelling; ^k

d. de gemeente en het adrel^^ar hij de verklaring,
dat hij bevoegd is in een willekeurige gemeente te
stemmen (kiezerslegitimatiekaart), wenst te ont-
vangen.

De kiezer, die in het bezit is van een kiezerslegitima-
tiekaart kan zich, behoudens^kgemeenten waar bur-
gemeester en wethouders cs^Fof meer stembureaus
daartoe in het bijzonder hebben aangewezen, in een
stembureau van zijn keuze ter uitoefening van zijn
kiesrecht aanmelden. Indien burgemeester en wethou-
ders in een gemeente een of meer zodanige stembu-
reaus hebben aangewezen, worden de adressen daar-
van ten minste veertien dagen voor de dag der stem-
ming ter openbare kennis gebracht. Deze adressen
worden bovendien vermeld op een lijst, welke bij de
ingang van elk stemlokaal in die gemeente wordt op-
gehangen.

Ad B:
1. Ter sekretarie zijn kosteloos verkrijgbaar de for-

mulieren voor de verzoekschriften om bij de a.s.
verkiezingen bij volmacht te stemmen.

2. Het verzoekschrift moet, behoudens het bepaalde
onder 3, uiterlijk 14 dagen vóór de dag der stem-
ming (dus uiterlijk op 15 november 1972) door de
kiezer worden ingediend bij burgemeester en wet-
houders.

3. Het verzoekschrift kan uiterlijk op de vijfde dag
voor die van de stemming worden ingediend, in-
dien de kiezer die bij volmacht wenst te stemmen
zich, vergezeld van de kiezer die als zijn gemach-
tigde wil optreden, persoonlijk vervoegt ter sekre-
tarie van onze gemeente, waar zij beiden op de
dag der kandidaatstelling in het kiezersregister
zijn opgenomen.

4. Het verzoek om bij volmacht te stemmen wordt
niet ingewilligd wanneer de verzoeker is toege-
staan in een andere gemeente aan de stemming
deel te nemen.

5. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemach-
tigde op te treden, moet op de dag der kandidaat-
stelling zijn opgenomen in een kiezersregister.

6. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen
als gemachtigde aannemen.

7. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in
te trekken of in persoon aan de stemming deel te
nemen.

8. Als gemachtigde kan, bij een verzoek als bedoeld
onder 2, slechts worden aangewezen de echtge-

noot of echtgenote, een der bloed- of aanver-
wanten in de eerste tot en met de vierde graat, de
echtgenoot van een schoonzuster of de echtgenote
van een zwager, dan wel een der huisgenoten van
de volmachtgever. Onder huisgenoten worden
verstaan zij, die blijkens het kiezersregister het-
zelfde adres hebben als de volmachtgever.

9. Ten aanzien van een verzoek als bedoeld onder
3 geldt de onder 8 genoemde beperking niet.

10. De onder 8 genoemde beperking in de keuze der
gemachtigden is evenmin van toepassing op kie-

zers, die door hun beroep of werkzaamheden
herhaaldelijk of gedurende het gedeelte van het
jaar waarin de stemming valt buiten hun woon-
plaats verblijven, zoals schippers. Dit geldt ook
voor hun echtgenoten, voor zovere deze in de
afwezigheid delen.

Nadere inlichtingen over zowel het stemmen in een
willekeurige gemeente als het stemmen bij volmacht
kunnen u ter gemeentesekretarie worden verstrekt.

dacht ik, tapijt is overal te
krijgen; als het maar goed-
koop is. Den^U er ook zo
over? Dan wordt het tijd
om van gedachten te ver-
anderen. Als^ tenminste
niet tot de pijnlijke ontdek-
king wilt komen dat tapijt
niet altijd TAPi JT is.

Mevrouw, als U er soms
over denkt om tapijt te
gaan kopen, neem dan een
verstandig besluit. Ga naar
een echte woninginrichter;
zo'n 'ouderwetse' vakmqp
die precies weet wat goed
is voor Uw vloer; die over
kleuren kan meepraten;
die kwaliteit verkoopt en
service toegeeft.

Kies bij ons uit goed be-
kend staande kwaliteiten,
allemaal in een volmaakt
palet van kleuren. Bij ons
is tapijt ook werkelijk
TAPIJT.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Oranje
kalenderaktie

De nieuwe oranjekalender van Pro Juventute kunt u in
Vorden bestellen bij de meisjes van de huishoudschool.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Woensdag l november Dankdag voor gewas en arbeid

19.30 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. P. A. Bohlmeier te Eefde-Gorssel

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; 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 zaterdagmorgen 10.00 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 uw eigen 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 dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

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 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

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

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

BEG R AFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. (05750)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 (05752) 1332 gebeld worden

TC- 'J BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Carry Janneke, dochter van A. J. A. Helmink en
G. H. J ter Huurne.

Ondertrouwd: H. J. Berenpas en R. A. Arfman; G. J. Bats
en H. E. Fluister.

Gehuwd: R. ten Brink en M. F. Thomee; H. M. Brunsveld
en J. Heersink.

Overleden: Christina Gotink, 93 jaar, weduwe van J. B.
Winkel.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

MERK4RTIKEL TEGEN ZEER LAGE PRIJS

HERO CONFITURE

rozebottel JAM
NU PER POT SLECHTS

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

HACHEEVLEES

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

3 stuks

300 gram

500 grom

500 gram

RUNDERROLLADE heerlijk gekruid

500 gram

HEERLIJKE MALSE RIBLAPPEN

500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET nu

148
218
198
368

448
498
238

750 gram HAM 779

700 gram GEBRADEN GEHAKT 69

750 gram SN IJ WORST 89

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

FfJNE TAFELWUN VOOR EEN LAGE PRIJS

ROSE SELECT
BLANCE DE FRANCE NU PER FLES GEEN 495 MAAR NU

Hele liter Raak

VRUCHTEN-

LIMONADE

van 709 voor

85

Herschi

UP

fif erf/es 85

elke 2e liter

59

Grof e ffes

VRUCHTENWIJN

m. Abrizon bran-

dewijn per f les nu

229

Liferf/acon

SHAMPOO

van 789

nu voor

149

Hero

ERWTENSOEP

liferbl/k

voor

169

WIJN MOET VAN ADEL ZIJN

Adel Rosa wijn-cognac
VRUCHTENWIJN MET SINASBRANDEWIJN OF VRUCHTENWIJN
MET CITROENJENEVER NU PER FLES VOOR

LEKKER OP BROOD:

SPECULAAS
PAK a 400 GRAM VAN 709 VOOR

Koffer Fakf

ZEEP-

POEDER

van 625 voor

495

Grofe pof

ZURE HARING

geen 239

maar nu

189

Zak vol

KRUIDNOTEN

normaal 69

voor

59

Voor de kleintjes

LANGE VINGERS

per pak

van 79 voor

65

Helwa

RUMSJAAFJES

pak van 700

voor

85

Venz CHOC. HAGEL
MAAR

Bakje a 200

gram

BORSTPL44TJES

nu voor

119

Bakje a 200 gram

DAALDER

FLIKKEN

van 739 voor

109

Blooker

CACAO

pak a 700 gram

voor

Nieuwe oogsf

BRUINE BONEN

500 gram normaal

735 nu voor

119

P.C.D.

PINDAKAAS

jampof normaal

729 nu voor

109

Groente en Fruit
Alleen donderdag
PANKLARE RODE KOOL 500 gram 25
Alleen vrijdag
HAGELWITTE BLOEMKOOL per sfuk 98
Alleen zaterdag
VAT VERSE ZUURKOOL 500 gram

PRACHT BANANEN
heel kilo

35
79

PRIMA HANDSINAASAPPELEN
70 sfuks 198

PERSSINAASAPPELEN
72 sfuks 198

GR4PE FRUITS
5 grofe voor 179

GOLDEN DELICIOUS
2 kilo 149

HEERLIJKE CLEMENTINES
70 sfuks voor 198

Uit de diepvries:
FRIKI HAANTJE plm. 7700 gram 319
PATATES FRITES
heel kilo van 789 voor 149
KRENTEBROOD
Populair per sfuk 98
WAS-AF

hele liter per flacon 69
KOMKOMMERSCHIJVEN
3/4 liferpof nu 69
C4LVE SLAOLIE
grote fles van 203 voor 179

per 3 flessen 10.00



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
zoontjes en broertjes
levert uerk en uerrit Jan
Wij noemen nun
ERIK en «EERT
E. J. Lettink
U. H. Lettink-Valkeman
Frieja
Vorden, 19 oktber 1972
Laelerinkweg l
Tijdelijk: Verenigde Zieken,
huizen (Joehoornsingel
Ziutphen

Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en
icadoos, ontvangen bij ons
huwelijk, betuigen wij onze
hartelijke dank
(Jerrit Hiddink
Uerrie Hiddink-van Hussel
Steenderen, okt. 1972
l^amstraat '21

onze hartelijke dank voor
de felicitaties, bloemen en
kadoos, die wij bij ons 25-
jarig huwelijk mochten
ontvangen
A. Toonk
W. J. Toonk-Berendsen
Hengelo, oktober 1972
E 61

Langs deze weg wil ik mijn
dank uit brengen aan de
buren en in het bizonder
aan de tam. Aartsen voor
de spontane hulp bij de
ziekte en het overlijden
van mijn geliefde man,
vader en opa

Mw A. M. Hissink-Tijl
Vorden, oktober 1972
Stationsweg 10

soiex bromfietsen

Tragter
Zutphenseweg - Vorden

Gratis af te halen
zwart poesje
t Vaarwerk 8 - Vorden
m de Boonk, tel. 2090

Te koop: meisjesfiets
8-12 jaar
H.K. van Gelreweg 5 Vorden

BAZAR
HET ENZERINCK
öousterrain 'Villa Nuova'
üutphenseweg 83
Woensdag l november
's middags van 2-5 uur
s avonds van 7-10 uur
Donderdag 2 november
's middags van 2-5 uur
Veel mooi handwerk en
knutselwerk dat door de
bewoners is vervaardigd
Toont uw belangstelling !

Empo fietsen

Tragter
Zutphenseweg - Vorden

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
Kolderoprnimingen
enz.

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

Welk meisje wil moeder
met '6 kleine kinderen op
woensdagmiddag helpen?
Mevrouw de Waard
üeatrixlaan 12 Tel. 2049

Te koop Puch bouwjaar '68
en diverse onderdelen
Jan Bakker
Moienweg 4 Vorden

Te koop gashaard 6400 cal.
L)e Haar 13 Vorden

inetstoebehoren

Tragter
Zutphenseweg - Vorflen

Te koop iy2 ha knollen
in 3 percelen. Briefjes inle-
veren voor maandag 30
oktober 17 uur
L>. Fardijs, Kranenburg

Verhuur
gelegeBheidskleding voor
heren, In zwart en grQs

GEBR. WHJJEM8
kleermakerij, Rozen-
haflaan l, Zutphen
telefoon 2264

BEHANG
4 halen

3 betalen

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

BERTUS LENSELINK
en
HANNEKE BAR1NK

geven u, mede namens wederzijdse ouaers,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal plaatsvinden op
vrijdag 27 oktober a.s. om 14.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds J. C. KrajenbrmK

Hengelo Gld, E 80
Vorden, Nieuwstad 24
Oktober 1972
Toekomstig adres: Aaltenseweg B 57, Hengelo G

Receptie van 16.00-17.30 uur in cate-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Dinsdag 31 oktober a.s. hopen onze ouders
en grootouders

H. LINDEN SCHOT
en
J. C. LIN DENSCHOT-BOUWMEESTER

de dag te herdenken, dat zij 50 jaar in de
echt zijn verbonden.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 1972
'Rikkenbarg' Schuttestraat 13

Gelegenheid tot feliciteren van 15-16.30 uur
in 't Wapen van Vorden (F. P. Smit) Vorden

COUPON
WEEKEND

A.s. vrijdag 27 oktober en

zaterdag 28 oktober

COUPONS

overgordijnen
WONINGINRICHTING

het binnenhuis
f-A A POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
FEL (05752) 13 \4
RIJKSSTRAATWEG 108
f EL. (05'lO) 73 32
VVARNSVtLD

W/j geven u gelegenheid

St Nico/aas figuren van marsepein

zelf te maken!
Voor u zelf of voor anderen in onze
bakkerij, waar wij u met raad en
daad terzijde staan, op donderdag 9
nov. van 15-17 uur en van '2ü-'2'2 uur
dit hangt van de belangstelling at.

ALS U ER BIJ WILT ZIJN
geef dit dan even op in de winkel,
tevens nadere informatie

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Weekend aanbieding!

sportkousjes
in alle maten, kwaliteit wol/terienKa

oersterk en voordelig

per 2 paar f 6,75
UW ZAAK

HELMINK

'sparen
houdt
haar
in balans'

30 oktober

WERELD-
SPAARDAG
Het is een aardige gedachte:

sparen houdt in de eerste plaats
uw eigen financiën in balans, maar
helpt tevens de wereld in balans
te houden. Verspilling richt ze beide
te gronde.
We dachten lang dat het niet op kon:
frisse lucht, gezond water, grondstoffen,
recreatie-ruimte; we beseffen nu dat
we er verstandig en spaarzaam mee om
moeten gaan, om de wereld ook voor onze
'•inderen en kleinkinderen leefba™te houden,

"•en houdt uzelf en de wereld in balans.

Nutsspaarbank
(BONDSSPAARBANK)

Dorpsstraat 15

Vorden

Tot en met 30 oktober

ontvangt iedere spaarder

een leuke attentie!

Opgericht 1819

Nov. 1947 Nov. 1972

25 jaar

Schoolderman's
Textiel en Mode

Voor

JUBILEUM-

ATTRAKTIES

zie Contact van
volgende

week

Heden ontvangen partijtje

RS STOKVIS FIETSEN
in krat verpakt, gedeeltelijk gede-
monteerd, geheel kompleet met
slot, jasbeschermers, standaard, lamp
zolang de voorraad strekt

voor f 776,95 bij

Rijwiel, en Bromfietbedrijf

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

SPECIALE AANBIEDINGEN
ERBES STOFZUIGER
van 169,— voor 149,—

PHILIPS STOFZUIGER
van 187,50 voor 172,50

KOFFIEZETAPPARAAT DACOF
12 koppen, van 87,50 voor ... 59,—

PHILIPS MIXER
van 86,50 voor 59,95

AEG BROODROOSTER
van 69,— voor 59,—

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo G

Telefoon 05753-1280

Dropping
4 november a.s. 's avonds 19.30 uur

CAFÉ 'T ZWAANTJE

Buurtvereniging Delden

WEGENS FAMILIEFEEST

vrijdag 27 oktober de gehele dag

gesloten
BARINK

K1JW1ELHANDEL - NIEUWSTALJ

Voor:
Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladcn
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERS M A
Dorpsstraat 6 - Vorden



De hoogste inruilwaarde
ontvangt u voor uw bromtiets
wanneer u deze inruilt voor een

Pl/CH - BERIN/ - ZUNDAPF
RAP - PEUGEOT - SOLEX

Tevens koopt u nog voor de oude prijs een nieuwe
brommer. Betaling eventueel in oveneg

Zie etalage bij

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden . Telefoon 1256

Apart en
niet duur l

GEN MODERNE

FAUTEUIL
met een heerlijk zitkomlort,
bekleedt met een sportieve stol
in de Kleuren:

OKANJE, BEIGE OF BKU1JN

Hoog model f

Laag model

Deze aanbieding geldt tot 4 nov. a.s.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN

' TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

B.V. MACHINEFABRIEK

ten Have
Door de snelle groei van ons bedrijf, kunnen wij
op korte termijn plaatsen:

a. een constructeur

b. een tekenaar-
constructeur

Opleiding minimaal UTS werktuigbouw of ge-
lijkwaardig.

Wy bieden u:
O interessant werK
O gunstige financiële voorwaarden
O winstdeling
O goede pensioenvoorziening
O reiskostenvergoeding

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
B.V. Machinefabriek
G. TEN HAVE
Industrieweg 8 te Voraen

Restanten
behang
de HELE maand OKTOBER

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

ZE ZIJN ER WEER /

Kinder-
pullovers
MET COL

In Uni en streep - Zeer voordelig

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Uw meubelspecialist
Natuurlijk HELMINK!

Grote voorraad
Prima service en

Voordelig in prijs
Zie ook onze meubeltoonzalen Ie en 2e etage

Kom gerust binnen en kijk vrijblijvend rond

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

De nieuwe Datsun 2000
'n Auto waarin u gezien mag worden.

Een auto voor iedereen die houdt van komfort, klasse en
stijl. Kijkt u maar eens naar de perfekte lijn, het fraaie front en de
smaakvolle afwerking. U mag erin gezien worden!

Het interieur biedt volop ruimte en komfort. Volledig verstelbare
voorstoelen (slaapstoelen), achterbank met extra hoge
rugleuning, veiligheidsdashboard met ontspiegelde klokken en
meters. En accessoires zijn reeds inbegrepen bij de
standaardprijs: elektrische achterruit verwarming, klok, passeerlich
toerenteller, inspektielamp, veiligheidsstuurkolom en radiaal-
banden. In de Hardtop uitvoering bovendien een radio en twee
SU-carburateurs ... het is slechts een greep.

Maakt u eens een proefrit!

«SM «̂ Importeur: Datsun Nederland B.V.,
[DATSUN] Postbus 63, Sassenheim
3SBIF Telefoon: 02522-19105'.

Prijzen incl. B.T.W. af Importeur:
Datsun 2000 Sedan vanaf f 13.990,-
Datsun 2000 Hardtop vanaf f 14.990,-

De Datsun 2000 Hardtop
Neem even de tijd n komt u ook eens kijken

Autobedrijf HERWERS
Hengelo G Doetinchem
Hifftime/oseweg 70 fndustriestraat 56
Telefoon 05753-7263 Telefoon 08340-23839

nog t/m vrijdag a.s.

Pak SPAR KOFFIE van 215 voor 175

Potje SPAR PICCALILLY van 86 voor 69

Litersblik BRUINE BONENSOEP 159

Fles SPAR RANJA van 125 voor 98

Blik SPAR GROENTESOEP van 79 voor 69

Kuipje SPAR MARGARINE van 57 voor 52

2 zakjes V EN CO DROP van 130 voor 98

Pak & 6 stukken BOUNTY van 115 voor 98

Litersfles SPAR COLA van 88 voor 78

Fles MOUSSERENDE WIJN van 210 voor 178

Halve liter ABRIKOZEN 85

Kilo GOLDEN DELICIOUS 98

Prodent TANDENBORSTEL van 175 voor 69

150 gram FIJNE SNLJWORST van 128 voor 108

500 gram JONGE KAAS 278

27-28 okt.: l kilo MANDARIJNEN 198

REMMERS
SUPERMARKT
Zütphrnseweg -* l Tentoon I2.SI

Grote verkoop
Wij komen met een grote party prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Maandag 30 oktober

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot da allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khakl),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
e:erdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-seta, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschocnen, maten
28-39, vanaf ƒ 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

waarbij opgenomen
Wereldspaardag
30 oktober

Met spoed gevraagd:

SERVEERSTER OF MEISJE
dat hier voor opgeleid
wil worden

5-daagse werkweek - zondags vrij

Café-restaurant

't Wapen van Vorden
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. 05752-1391

(CH DOE 660 6Xtra delg Een 9°ede gelegenheid om uw spaarplannen te
nn U7PrplH<inaflrHfl*r realiseren. Volgens uw eigen wensen en
up Wül Cl U Sp ao.1 UOg mogelijkheden. Door te kiezen uit een van onze 8
30 Oktober) spaarmogeUjkheden. Voor uzelf, uw kinderen,

uw gehele gezin. Want het is goed sparen bij onze
bank.

Tijdens de Spaarweek ontvangt iedere nieuwe
spaarder een premie van f 5,- (bij een minimum-inleg
van f 10,-). Bovendien wordt iedere bezoeker een
aardige attentie aangeboden.

sparen doet u bij de RaitfeisenbankQ Boerenleenbank
de bank voor iedereen

Ruurloseweg 70, Kranenburg, Vorden, tel. 05752-6769
Ruurloseweg 21, Vorden, tel. 05752-1888
Bar. v/d Heydenlaan 3, Wichmond, tel. 05754-423
Dorpsstraat 9, Wichmond, tel. 05754-514

Voor een grote sortering

kwaliteit* na/aars

BLOEM-
BOLLEN
naar:

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Vraagt onze gratis katalogus t
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Loof harken
> De tied van et jaor is t'er weer - et blad an de beume gee

verkleum, en wie d'r ooge veur hef kan zien hatte ophale
an de mooiste schilderstukken die een mense zik denke
kan. At in de meidage et blad weer an de beume kump is e
ok mooi, maor dit is anders. Et is net of de natuur bi'j e
afscheid nemmen zik nog eene keer van de mooiste kant
wil laoten zien. En niks van wat de mensen emaakt heb
kan daor tegen an.
Maor, zooas mien vroggere buurman net nog zei: 'a'j e
maor zien wilt!' Vrogger was et natuurluk net as nou, mao
ik gleuve da'w et toe volle zakeluker bekekken. Toe ston
ne wi'j d'r haos op te wachten - at et röstig weer was en e
blad onder de beume bleef liggen mosse wi'j d'r achteran
In de weide en an de wegkante - alles wat veur de harkt
te kriegen was wodden an heupe emaakt en later met de
karre opehaalt. In de eerste plaatse um de eerpel- en mangel
koelen onder et winterdek te maken. Maor ok um te ge
bruuken in de stal en stroo uut te spaorn. En veural um
grooter heupe mes te kriegen. Sommieg boern - en veura
at ze an een boskante zatten - maken et zoo slim met eu
mesmaken dat ze et loof net zoo goed zoo naor et lam
hadden kunnen brengen - dan hadden ze zik een hoop werk
bespaord. Maor volle nut he'k d'r nooit van ezien - et wa
toch et kötteltjen dat et 'm doen mos. En veural met da
grei van de wegkante halen ze zik een hoop roet (onkruid
in et land.
Kort bi'j ons huus lei de weide van een schoenmaker uut '
darp - in de eene helfte leepen zommers een paar melkbeeste
- et andere stuk wier eheujd. Middenin ston een holten
schuurken - daor konnen de beeste met slech weer schuulen
En in de herst harken de schoenmaker et loof onder de pep
pels bi ' j mekare en brach die in et hok, dan konnen de
beeste dreuge liggen. Hie mog dan gien boer wezen - hie
was, zoo te zien, wel goed veur zien vee. Op een zondag
kort veur de paoschen - toe'w met een tröpken buurjonge
op de weg liepen, kwam e ons tegen en heel ons an. 'Heur
es, jonges', zei e strabant, 'ik hebbe daor loof in et vee-
schuurken emaakt, pas d'r mien veur op da'j niet et hatte
hebt um daor te gaon vuurkes stokken!' Wi'j wazzen deur
die onverwachte uutbrander te betoeterd um wat te zeggen
Maor toe e weg was kwam d'r zoovölle te meer! 'Zo'n rot-
keerl - zo'n smiegel, - nog nooit was et in ons heufd op-
ekommen um zien loof te verbrannen. Dat was gemeen, wat
hie daor zei!' Maor hie had ons wel op een idee ebrach! En
verdiend had e et ok, naor onze dunken.
Met de paosdage he'w um et schuurken half leug edrach
en een vrolek vuurken estokt. De schoenmaker had et zik
zelf te wieten, at hie neet zoo onredelek was beginnen uut
te vallen, ha'w d'r nooit aover eprakkezeerd.
En weer is d'r niks gien ni'js onder de zonne - vrogger pro-
testeern de jongen ok al, at ze menen dat de olden eur te
nao kwammen . . .

d'n Oom

Kollekte
Er sterven in Nederland jaarlijks tientallen mensen aan nier-
ziekten. Er zijn nl. nog: te weinig plaatsen voor spoeling aan
een kunstnier; te weinig nieren beschikbaar voor transplan-
tatie; te weinig centra om transplantaties te verrichten; te
weinig geldmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek ter
voorkoming van deze ziekte.
Om die situatie snel te verbeteren houdt de Vereniging tot
steun aan de Nier Stichting Nederland haar jaarlijkse, lande-
lijke inzameling. Van 30 oktober tot en met 4 november zijn
er kollektanten nodig. Ook in onze woonplaats. Wilt u zich
zo spoedig mogelijk daarvoor opgeven bij mevr. Klein Gel-
tink, Hogeslagdijk 2, telefoon 05753-7231 of bij G. Kreunen,
Schoneveldsdijk l, telfoon 6884.
Ontvang de kollektanten welwillend tijdens de huis-aan-huis
kollekte op 30 en 31 oktober en l, 2, 3 en 4 noember.

KPO
De Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie afdeling Vor-
den-Kranenburg heeft in de komende wintermaanden een
bijzonder aktueel programma in elkaar gezet.
Op de in zaal Schoenaker gehouden ontwikkelingsavond
kon presidente mevr. Cuppers-Besselink een groot aantal da-
mes welkom heten. De heer F. Huisman uit Apeldoorn, die
lange tijd werkzaam is geweest bij de politie, behandelde
aan de hand van vele dia's het gebruik en misbruik van ver-
dovende middelen. Hij liet niet alleen zien hoe de verschil-
lende soorten verdoende middelen, uit bloemen en/of plan-
ten worden gemaakt, maar ook hoe deze als geneesmiddel
worden aangewend. Helaas misbruikt de tegenwoordige
mensheid deze middelen in erge mate en wordt getracht dit
zoveel mogelijk te ondervangen.
Meegedeeld werd dat er in januari zal worden gestart met
een kursus kleine karweitjes. Het winterprogram vermeldt
voor november een demonstratie over het klaarmaken van
gerechten voor kerstmis. In december wordt er niet alleen
een bejaardenmiddag gehouden maar ook een kerstavond
voor de leden. De jaarvergadering wordt in januari gehou-
den, waaraan verbonden een quiz, waarna er in februari een
inleiding is door dokter Bosgietere over de ouder wordende
mens. In maart volgt er een demonstratie-avond van Indische
gerechten en in april een modeshow. Het is de bedoeling dat
op deze show ook door de leden zelfvervaardigde werkjes
zullen worden tentoongesteld. Een deskundige jury zal hier-
voor prijzen toekennen. Tenslotte zal in mei het jaarlijkse
uitstapje worden gehouden.

Ongeval
Vrijdagavond had op de Almenseweg een aanrijding plaats
waarbij de bejaarde voetganger B. uit Vorden zodanig werd
gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest
worden overgebracht. De auto, bestuurd door D. uit Laren,
werd ernstig beschadigd De chauffeur werd niet gewond.
's Middags had er eveneens een aanrijding plaats op de
Ruurloseweg. Mcj. T. uit Keyenborg kwam met haar auto
in bosting met de auto van H.M.B, uit Vorden toen zij de
rijbaan wilde oprijden De materiële schade was aanzienlijk,
er waren geen gewonden.
Op de Ruurloseweg botste een door B. uit Ruurlo bestuurde
auto tegen een voor hem rijdende auto van Z. uit Vorden
welke licht werd beschadigd, de wagen van B. zeer ernstig.
Beide chauffeurs kwamen met de schrik vrij.

Inbraak
Het inbrekersgilde is in Vorden weer aktief geweest. In d
nacht van zaterdag op zondag hebben een of meer inbreker
danig huisgehouden in de Bijz. Chr. Landbouwhuishoud
school aan Het Hoge. Verschillende deuren en kasten var
lokalen in het administratiekantoor en van de direktiekame
werden losgebroken, waarbij een grote ravage werd aange
richt. Het was kennelijk om geld te doen. Het is nog nie
bekend wat en hoeveel er is vermist.

Uitvoering
Zaterdagavond vindt in zaal „'t Wapen van Vorden" een
kontaktavond plaats welke wordt georganiseerd door hè
Vordens Dameskoor.
Deelnemende koren zijn Doesburgs Dameskoor, Gemengc
koor Barchem, Kon. Doesburgs Mannenkoor, Vordens Man
nenkoor, gebroeders Eykelkamp en het Vordens Dameskoor

Nedac-n ieuws
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Nedac NV
organiseerde de dirktie in augustus een ballonnen wedstri j c
voor de jeugd van 4 t.m. 12 jaar. Tot en met afgelopen week
zijn de kaarten van heinde en verre binnengestroomd. In
Contact van volgende week zullen de prijswinnaars worden
bekend gemaakt.

Damrubriek
In de volgende stand:
wit: 3 schijven op 26 27 en 36 en dam op 32; zwart: 3 schij-
ven op 16 17 en 18 en dam op 49 tussen Mélinon (wit) en
Rabatel (zwart), kampioenschap van Lyon 1970, won wit
door een lichte kombinatie, maar een die men toch maar
even moet zien: 26-21, 17x26; 32-46, 49x21; 36-31, 26x37;
46x26.

De oplossing van ons vorige probleem is:
zwart 9 schijven op 8 9 10 11 17 18 23 27 en 28; wit 9 schij-
ven op 20 26 29 34 39 42 43 46 en 47.
Wit 39-33 47-42 26-21 21x3 46-4Ac5. Zwart 28x37 37x48
48x14 23x34 14x46.
Goede oplossingen ontvangen van J. Reuver, Tj. Harmsma,
H. Grotenhuis ten Harkel en G. Wassink allen te Vorden,
J. Heyink en H. Hebbink te Hengelo Gld.

En nu het nieuwe probleem:
zwart

m ^'vm ^m' ^'vm ^Wr^

wit
waarvoor geldt: wit speelt en haalt dam!
Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
8 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Voetbal
RATTI l - GAANDERENSE BOYS l 1-1
latti l afdeling zondag is er niet in geslaagd om het be-
oekende Gaanderense Boys beide punten afhandig te ma-
cen, het werd 1-1. Het was een tamelijk harde strijd waarbij
Ie gasten het eerst scoorden dankzij een penalty wegens
lands. Doelman Huitink was kansloos 0-1.
n de tweede helft kwamen aan weerskanten slechts weinig
oelrijpe kansen. De Boys waren iets gevaarlijker maar door
ijdig ingrijpen van Huitink kon het gevaar steeds worden
eweerd. Schoenaker maakte een kwartier na rust de gelijk-

maker met welke stand beide ploegen vred konden hebben.

l - RATTI \ 1-1
Latti l afdeling zaterdag kwam in Wilp tot een verdienste-
k 1-1 gelijkspel met Mellendijk als doelverdediger. Hij was
oed op dreef en werd slechts in de eerste helft door een
ard schot van de Wilp-aan voerder verrast 1-0.
a rust ging de partij evenals in de eerste helft goed tegen

Ikaar op. Na een kwartier ging Ratti toch beter spelen en
wamen er enkele goede kansen bij schoten van Jansen,
iluemink en Dijkman en een prachtige kopbal van Reind-
en. De Wilp-keeper stak echter in een goede vorm en redde
antastisch op deze inzetten. Na een half uur kwam toch de
erdiende gelijkmaker toen Arendsen een laag schot losliet
at via de binnenkant paal doel trof 1-1. Beide verdedigin-
en stonden hierna geen kansen meer toe, zodat de eindstand
epaald was.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI

Afdeling zaterdag: Ratti 1-Eerbeekse Boys 1; Vorden 2-
latti 2; afdeling zondag: Halle 1-Ratti 1; Ratti 2-Pax 6;
*atti 3-Pax 4.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

WC (Netterden) l -Vorden 1; RKZVC 2- Vorden 2; Vor-
en 3-Reunie 4; Hercules 2-Vorden 4; Voorst 6-Vorden 5;
orden 6-Voorst 5; afdeling zaterdag: Vorden 2-Ratti 2;

Haarlo 3- Vorden 3.

Dammen
DAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTRIKT OOST
In het Jeugdcentrum werd de tweede ronde gespeeld in d
strijd om het persoonlijk kampioenschap dammen distrik
oost. In de hoofdklasse waren de resultaten als volgt: Jur
riens-v. d. Broek 2-0; Lueks-Achterstraat 0-2; Bruggink-Nij
enhuis 2-0. De stand is hier l en 2 Jurriens Dios en Ach
terstraat ZDV 2-4; 3 en 4 Lueks Denk & Zet Laren en v. d
Broek Dios 2-1; 5 Sluter 1-0; 6 Nijenhuis Vorden 2-0.

In de Ie klas waren de uitslagen: v. d. Kamp-Zijlema 0-2
Huisjes-Borkend 2-0; Kampman-Bosch 0-2. De stand luid
hier: l Bosch DVD 2-4; 2 Huisjes Dios 2-3; 3 en 4 Zijlema
DVD en Borkend Dios 2-2; 5 en 6 v. d. Kamp DVD en
Kampman NA V 2-1; 7 Ribbers 1-1; 8 Mullink 1-0.

Bij de jeugd waren de uitslagen: De Groot-Bakker 2-0; Mas
selink-Grotenhuis ten Harkel 0-2; Stokkink-Lamers 0-2
Tuenter-Ottink 1-1. De stand luidt: l De Groot ZDV 2-4
2 Ottink Dios 2-3; 3 t.m. 6 H. Grotenhuis ten Harkel DCV
Bakker BDV, Stokkink DCV en Lamers DCV 2-2; 7 Tuen-
ter DCO 2-1; 8 Masselink DCV 2-0.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Sloetjes-Hoenink 2-0; Wassink-Lamers 1-1; Grotenhuis-
Harmsma 1-1; Rossel-Esselink 1-1; Nijenhuis-Lamers sr 2-0;
Klein Kranenbarg-Wiersma 1-1; W. Wassink-A. Wassink 1-1
Rossel-Hulshof 0-2; Hesselink-G. Wassink 2-0; Lamers jr-
Grotenhuis 0-2; Oukes-Ter Beest 2-0; Wansink-Offereins 2-0.

DAMCLUB VORDEN SPEELT GELIJK

Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV heeft het
eerste kompeitiepuntje binnen. In de thuiswedstrijd tegen
DSO uit Sinderen werd een 10-10 gelijkspel behaald. De in-
dividuele uitslagen waren: Weenink-Wassink 0-2; Grevers-
Nijenhuis 0-2; Huls-Wiersma 0-2; Krajenbrink-Wassink 2-0;
Rikkers-Oukes 0-2; Klompenhouwer-Dimmendaal 2-0; Ber-
kelder-Breuker 2-0; Krajenbrink-Ter Beest 1-1; Nijkamp-
Wansink 1-1; Tuenter-Offereins 2-0.

Biljarten
ZUTPHEN EN OMSTREKEN

In het distrikt Zutphen en Omstreken is het biljart-
seizoen weer begonnen. De eerste wedstrijden zijn reeds
gespeeld. De Ie en 2e afdeling zijn dit jaar gekombi-
neerd. In de klasse Cl werden de volgende partijen ge-
speeld: De Pauw I-Carambole l 5-2, VBC l Voorst-VBC
2 7-0,Poorte 1-Poorte 2 5-2, Boerderij I-Boerderij 2 5-
Pelikaan 1-Pélikaan 2 5-2, ^Ép 1-Pelikaan l 5-2.
Pelikaan 2-Voorst 2 2-5, BoWlerij 2-Poorte 2 0-0
Lindeboom 1-Pauw l 6-1

in de C3 klasse werd gespeeld:
VBC-Carambole 7-2, Lindeboom 2-Poorte 3 9-0, Peli-
kaan 3-Pauw 2 5-4, Caramtole 2-Pelikaan 3 2-7, De
Poorte 3-Voorst 3 2-7, Pau^^B-Lindeboom 2 2-7

In de klasse C4 werd gespeeld: VBC 4-VBC 5 5-4
Pelikaan 4-Pelikaan 5 2-7, Lindeboom 3-Lideboom 4
3-6, Pauw 3-Boerderij 4 7-2, VBC 5-Lindeboom 3 9-0
Pelikaan 5-Pauw 3 5:4, Boerderij 3-Pelikaan 4 9-0
Lindeboom 4-Voorst 4 1-8

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag- en avond
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen WJ pick-
nlckplaats Wildenborchseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag v.d. maand Klachtenavond NVV

25 okt. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
26 okt. Herv. Vrouwengroep Wildenborcn
28 okt. Prov. najaarsverg. Jong Gelre, Dieren
30 okt. Kookkursus Jong Gelre
2 nov. Bejaardenkring 13.45 uur jeugdcentrum
3-4 nov. Bazar muziekvereniging Concordia
I en 2 nov. Bazar 't Enzerinck
4 nov. Dropping buurtvereniging Delden

6 nov. Kookkursus Jong Gelre
7 nov. Nutsavond Jeugdcentrum

7 nov. Sport- en Spelavond Jong Gelre
8 nov. Demonstratie KPO
9 nov. Herv. Vrouwengroep Linde

10 nov. Yoga-avond Jong Gelre
II nov. Prinsenbal van de carnavalsvereniging

De Deurdreajers in zaal Schoenaker
13 nov. Kookkursus Jong Geire
15 nov. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
16 nov. Bejaardenkring in het jeugdcentrum
16 nov. Feestavond OL School Dorp
17 nov. Feestavond OL School Dorp
20 nov. Kookkursus Jong Gelre
20 nov. NVEV - Voordrachtsavond
21 nov. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
22 nov. Herv. Vrouwengroep Dorp
25 en 26 nov. Tentoonstelling Ons Genoegen
27 nov. Kookkursus Jong Gelre
30 nov. Bejaardenkring in het jeugdcentrum

30 nov. Herv. Vrouwengroep Linde
11 dec. Jaarverg. Industriebond NVV
19 dec. Kerstfeest NCVB
20 dec. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit

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.

Waterpolo
POLO- EN TRIMCLUB ORGANISEERT BOSLOOP
De Vordense zwem- en poloclub organiseert zaterdagmorgen
28 oktober in samenwerking met de Trimclub een bosloop
welke wordt gehouden in de omgeving van het zwembad.
Er zijn verschillende afstanden nl. voor kinderen l km; voor
volwassenen 3, 5 of 10 km. De start is om 10.30 uur. Men
kan zich opgeven aan de start vóór 10.00 uur. Nadere in-
lichtingen worden gaarne verstrekt door mej. A. Pelgrum,
Hamminkweg 4 tel. 1267 en de heer J. Strijd Het Jebbink
24 tel. 1833.

OVERWINNING VOOR POLODAMES
In het overdekte zwembad te Deventer hebben de dames
van Vorden de eerste kompetitiewedstrijd gespeeld voor de
zomer-winterkompetitie van het distrikt Twente-IJsselstreek.
Vorden kwam deze avond uit tegen Zignea uit Emmeloord.
De Vordense dames namen al gauw een 1-0 voorsprong toen
Anneke Sikkens scoorde uit een pass van Jet Smit. Door
een dekkingsfout gelukte het Zignea even later gelijk te ma-
ken 1-1. Een minuut later werd het 2-1 toen Jet Smit met
een afstandsschot de roos trof. 2-1. De dames uit Emmel-
oord lieten het hier niet bij zitten en kwamen opnieuw
naast Vorden. Het was wederom Jet Smit die de stand 3-2
liet aantekenen. Ondanks het feit dat bij Vorden mevr.
Brandenbarg voor één minuut het water moest verlaten, ge-
lukte het Zignea niet van deze nummerieke meerderheid
te profiteren. Bij de rust nog steeds een 3-2 voorsprong voor
Vorden.
In de tweede helft een gelijkopgaande wedstrijd met kansen
voor beide teams. De defensies bleven evenwel overeind
zodat de ontmoeting eindigde in een 3-2 zege voor Vorden.

Paardensport
L.R. DE GRAAFSCHAP

Op een samengestelde wedstrijd te Ruurlo wisten twee Vor-
dense ruiters een prijs te behalen nl. 12e prijs J. Knoef met
Ilzona, 14e prijs B. Adoffs met I-Guusta. Voor individuele
dressuur en cross waren geen prijzen aanwezig.

Volleybal
DASH-HERENTEAMS HADDEN GOEDE START
Door een reorganisatie in de Nevobo zijn de verschillende
clubs uit Zutphen, Steenderen en Vorden die hierbij aange-
sloten zijn, nu ingedeeld in de kring De IJsselstreek. De
speelavonden zijn weer in de Hanzehal te Zutphen terwijl
een aantal teams die uitkomen in de Ie klas heren en dames
naar Deventer moeten.
Tot nu toe hebben de Vordense volleyballers(steers) van
Dash zich goed geweerd. Dash l heren kreeg in haar eerste
ontmoeting tegen WIK uit Steenderen geen gemakkelijke
opgave. Na een spannend duel werd besloten tot een punten-
verdeling 2-2. Van Stokvissen wonnen de Vordenaren met
3-1, waardoor de Deventer debutanten naar de staartgroep
afzakte. Verdere uitslagen in heren 1: Bruvoc 1-DVC l 2-2;
Hansa 2-Hansa 3 3-1; Hansa 2-V en K l 1-3; Bruvoc 1-Isa-
a 4 2-2; Hansa 3-Isala 3 1-3; V en K 1-Isala 5 3-0; Isala 3-

Isala 43-1; SVS l-Stokvissen l 2-2; Isala 4-Tsala 5 3-0; V en
K l-Isala 3 3-0; Isala 5-DVC l 0-3; SVS 1-WIK l 1-3.

let damesteam van Dash zal nog veel moeten leren. In de
eerste ontmoeting verloor men met 3-1 van het geroutineerde
ïsala 3. Verder moest men ook het hoofd buigen voor het

Zutphense Hansa l 0-3. Verdere uitslagen in deze klasse:
Wilp 1-DVC l 3-1; Sp. Deventer l-Bruvoc l 3-0; Olympia 1-
Olympia 2 2-2; Isala 3-V en K l 3-1; Wilhelmina 2-Wilhel-
mina 3 3-0; DVC 1-Bruvoc l 3-1; Wilhelmina 2-Olympia 2
3-0; Wilhelmina 3-Olympia l 0-3; Hansa 1-Sp. Deventer l
3-0; V en K l-Wilp l 0-3; Olympia l-Hansa l 2-2.
Uitslagen andere klassen:
Heren 2: Bruvoc 2-Rheden 3-0; Hansa 4-Valto l 2-1; Lova-
ble-Hansa 62-1; Hansa 5-Dash 2 1-2; Hansa 7-Rheden l
2-1; Bruvoc 2-Hansa 6 2-1; Hansa 4-Dash 2 1-2.

Dames 2: Wilhelmina 5-Harfsen l 1-2; Hansa 3-Wilhelmina
5 1-2; Hansa 2-WIK 2 3-0; WIK l-Dash 2 3-0; Valto l- Val-
o 2 3-0; Valto 1-Harfsen l 0-3; Hansa 2-Wilhelmina 5 2-1;.
WIK 1-WIK 2 3-0; Valto 2-Dash 2 0-3.
Dames 3a: Harfca 4-Hansa 5 3-0; DVC 2-Bruvoc 2 2-1;
Voorst Harfsen 2 3-0; Wilhelmina 6-Dash 3 3-0; Hansa 4-
Harfsen 2 3-0.
Dames 3b: Valto 3-Bruvoc 3 1-2; Hansa 6-Wilhelmina 8 2-1;
Wilhelmina 7-DVC 3-0.

Nog voordeliger
adverteren!

Door aanschaf van een

stypegietapparaat
kunnen wij zelf uw matrijzen af-
gieten.

U wordt wel verzocht de matrijzen te
bezorgen vóór maandags 18.00 uur
vóór iedere verschijningsdatum.

Drukkerij WEEVERS b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

J



Donderdag, vrijdag en zaterdag
500 gram KUNDERROLiLADE vanaf ... f 4 25
500 gram VAKKENSLAPPEN f 3*98
500 gram RIBLAPPEN f 4§9Q
500 gram RUNDERLAPPEN f 3*50

Voor de boterham
100 gram HAM gg
100 gram PEKELVLEES $5
100 gram GEBRADEN GEHAKT £5
250 gram KOOKWORST (aan stuk) ]3Q

PKOBEEKT U ONZE
HEERLIJKE NASI EN BAMI EENS !

BON

500 gram SPEKLAPPEN f 1,79

Rund- en varkensslagerij

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

Luxe
damestassen

Zojuist

PRACHT MODELLEN

ontvangen /

in bijzonder feuke prijzen:

f 27,90
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Een kleurrijke presentatie
brengen wij in onze kof/ektie

Japonnen
EN

Japonnen
met jasje
klassieke en moderne dessins
ook in heupmaten

JCen mode fijn om te dragen !

TUNIEKPAKKEN
DAMESPANTALONS

Komt eens kijken en passen!

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

BAZAR
VEPPLEEGINRICHTING HUIZE

Sousferra/n 'V///a Nuova'
Zufphenseweg 83

Woensdag l november
s' middags van '2-5 uur en
's avonds van 7-10 uur

Donderdag 2 november
's middags van 2-5 uur

Veef mooi handwerk en knutselwerk
dat door de bewoners is
vervaardigd

TOONT UW BELANGSTELLING !

A'j neet epruumt hadden
deur Henk Slotboom

Vrouw Hosman op 't Mösken in het broek was veur
een tiedjen eleden estorven. 't Was maor goed dat et
mense dood was want ze had al een paar jaor op zied
ezetten; ze kon helemaol niks meer. Eur man Gait was
al een paar jaor eleden opestapt. Vrouw Hosman had
had daor nog zo'n peusken eleaft met Tonia eur enigste
dochter, dee ook al een aardig endjen in de 40 was.

Maor now zat Tonia helemaole alleene en dat was toch
eigenluk ook niks. Mooder had al zo vaake ezegd:
'Tonia i'j mot neet altied nee zeggen tegen de jonges
dan schiet i'j d'r nog aover'. Now zol ze ook wel neet
zoo vake evraogd weazen, maor et was toch wel es
veurekommen. Schealen Dieks den an de spoorbane
warken, was d'r veur een jaor of tien eleden al es hen
ewest um Tonia, maor ze wol d'r niks van wetten.

Dieks liep ook al achter in de 40. Hi'j was bi'j zin bruur
in huus en kon goed met de huusholling aover weg. Ze
hadden daor ook een hoop gemak van Dieks. Veur 't
wark wat e daor deed, moch Dieks bi'j zin bruur altied
een paar pinken weiden. Maor toch wol e ook wel graag
een kere te gange, want hi'j vuulen zich toch wel een-
zaam en een olden stalstreuier an 't wodden.

Jao, dee Tonia zat d'r now leluk alleene te kieken. De
leu'j menen dat ze d'r now wel een betjen spiet van
had, dat ze nee ezegd hadde tegen Dieks. Dieks von
't toen ook wel jammer dat e afewezen was, maor hi'j
praoten d'r wieters nooit aover, hi'j had et now ook
goed. Tonia kon zich wel redden daor neet van, zi'j was
ook nog zo'n betj enneister. Die leu hebt zich goed
kunnen redden, daor zat van oldsher een betjen geld;
maor wat is now een mense alleene.

Tonia wist, dat ze neet zoo vuile kans meer maken want
ze was neet et knapste. Zi'j had een betjen kromme
beene maor dat was et argste neet, daor koj toch haost
niks van zien. Ze had echter ook een klein bultjen. 't
Was neet zo, da'j gin veschil marken of ie Tonia van
veuren of van achteren vaste hadden, maor ie konnen
et toch wel iets zien.

Die spaorkearls waor Dieks altied met warken zeien
um: 'Dieks now mo'j us weer naor 't Mösken gaon naor
Tonia, dee deerne zit now helemaole alleene, i'j wet
nooit, meschien is ze now wel van gedachten veranderd'.
Dieks had daor ook wel een betjen an edacht, maor hi'j
wol zin neuse neet nog es stoten. Ze zeien um: 'ie kriegt
nooit zo'n kans weer. Gleuf maor dat ze d'r now heel
anders aover dich dan veur 10 jaor'.
Dieeks heuren et met een lachj enan, nam een frissen
pruum en ging weer an et wark. Toch konnen die ge-
dachten an Tonia um neet goed loslaoten.

Op een aovend maken Dieks zich klaor, veagen de f ietse
een betjen af, stak een paar sigaretten en een paar
stukskes suukela bi'j zich en ging naor 't Mösken.
Dieks had een leuke bood^hap at et neudig mocht
weazen. 't Mösken lag ed^P^ndjen van de weg af, i'j
konnen al een heel end zien at d'r iemand bi'j huus
kwam. Dieks zag al gauw dat d'r een fietse veur et
huus ston en dat Tonia volk kon hemmen. Weerumme
gaon kon neet, want ze hadden um toch al lange ezien.
Dieks zetten zin fietse teg^i de proemenboom en ging
naor binnen. ^B
Now hek van mien leaven, zei Tonia, daor he'j Dieks.
Hoe geet et d'r met? O best zei Dieks. Hier ook alles

goed? Now zat Wilem Pasman de varkenskoopman
daor ook, den kwam veur et zelfde doel. Maor Tonia
had um wel deur. Dat was een smerigen kearl, den had
meer van die kontakte ehad. Den loeren meer op Tonia
heur geld dan op eur. Dieks kennen um wel. Hi'j kek
den smakkert maor et liefste op de rugge.

Dieks zei: Tonia ik wol dit jaor een paar pinken op oew
grond weiden, kan dat? Ze zei: gaot d'r eers maor es
bi'j zitten dan schenk ik koffie in. Pasman zat um vies
in de weage, maor al mok hier ook blieven tot margen-
vrog, ik gao neet weg dach Dieks.

Naor een uurken epraot te hemmen zei Pasman: ik
gleuve dak maor naor huus toe gao. Hi'j had al lange
deur dat Tonia meer met Dieks dan met um praoten.
Toen e weg was zei Tonia: wat was ik bli'j dat ik oew
zag kommen Dieks, ik wazze gewoon bang veur den
kearl! Dat gleuf ik graag zei Dieks. 't Is een viezen
gloepert, den zich maor better met varkens kan ophol-
len. Naor een peusken epraot te hemmen zei Dieks:
zeg mien nog es eerluk Tonia, buj ook bange veur mien ?

Ik dach da'j dat wel wissen zei ze. Een deerne mag
eigenluk neet veuruut gaon, maor dak toen nee heb
ezegd het mien later wel berouwd! Ik hadde ook mot-
ten zeggen weurumme dak nee heb ezegd. A'j toen
neet epruumpt hadde, hak direkt jao ezegd, want dat
vin ik wel zoo vies.

Now had Tonia daor wel geliek an, want at Dieks de
mond los dee, was 't net een olden keeshond. Maor
't is nog neet te late. Ik bun d'r nog en ik pruume ook
nog, zei Dieks. Ik zal oew dan ook maor zeggen weur-
umme ik eigenluk hier bun. Dee pinken weiden was
maor een preutjen umdat Pasman hier was. Ik wol es
of ie nog dezelfde gedachten hebt as veur tien jaor.

Bi'j mien is het altied nog hetzelfde, ik denke altied
an oew. Tonia vatten u m bi'j den arm en zei: ik wis
al gauw dak vekeerd had edaon, maor ik hebbe altied
ehoopt, da'j nog es weer zollen kommen. En hier bunk
dan um oew weer te vraogen, zei Dieks en as ik wette
da'j een hekkei an pruumen hebt, schei ik d'r met uut.
A'j mien dat eerluk belooft dan hoef ik neet meer
nao te denken. Ze lei eur heufd tegen zin scholder en
zei, dan is 't goed Dieks.

Ik stel veur um dan ook maor zo gauw meugeluk te
gaon trouwen, dan bun ik neet meer alleene en brengt
de pinken maor vast hier. Dieks sloeg zin arm um eur
hen en zei: ik bun d'r bli'j met Tonia, ik hebbe oew
liever as een pruum tabak!

Hi'j gaf eur een paar stukskes suukela. Hier zei Dieks
dat hak no gveur oew metebracht en ze kreeg ook
nog iets anders . . .

hfte

^^il
bli'j en ook D i e k s i l e n zich wel tien jaor jonger!
Drie maond later bunt ze etrouwd, ze hebt maor een
klein brulfken egeven, maor toch was het oergezellig.

Die spaorkearls waor Dieks met warken, hebt ze late
op de kruujwagen^aor huus motten brengen, want
die hadden iets te î P& ehad! Dieks had now een vaste
weideplaatse veur zin pinken, hi'j was toch nog goed
op gange ekommen en van 't pruumen af!

Belangrijke mededeling
aan onze adverteerders

In samenwerking met de Vordense Winkeliersvereniging wordt er ook dit jaar
weer een speciale SINT NICOLAASKRANT door Contact uitgegeven welke
huis aan huis wordt verspreid in Vorden, Warnsveld, Hengelo Gld., Vierakker
en Wichmond.
De krant dient uiterlijk 10 november op de post te zijn. De advertenties hiervoor
kunnen tot WOENSDAG l NOVEMBER bij ons bezorgd worden met vermel-
ding: 'Sint Nicolaaskrant'. De verspreiding is op 13, 14 en 15 november.
Mededelingen over de grote Sint Nicolaasaktie worden in deze krant bekend
gemaakt.

De advertentieprijs is 20 cent per mm per kolom; voorpagina dubbel tarief.
Wilt u een leuke afbeelding bij uw advertentie plaatsen en u heeft daarvan een
matrijs dan worden deze GRATIS door ons vervaardigd.

Wij vragen voor het bovenstaande uw medewerking opdat deze uitgave er goed
verzorgd zal uitzien.

DRUKKERIJ WEEVERS BV
NIEUWSTAD 12 VORDEN TELEFOON 05752-1404

UIT DE OMGEVING

Uitstapje
Bejaardenklub Ons Genoegen

De bejaardenklub Ons Genoegen te Keyenburg maakte
een uitstapje naar Bronkhorst waar men met auto's
naar toe ging, om hier gezellig samen te zijn. Men begaf
zich na aankomst direkt naar de Kaasboerderij, waar
alles nauwgezet werd gevolgd. Hierna werd de kapel
bezichtigd dat wel de moeite waard bleek te zijn. De
terugtocht ging niet rechtstreeks naar de Keyenburg.
Bij <te viskwekerij Suma-traantje werd namelijk ook
de boel eens goed bekeken, wat zeer interessant was.
Omstreeks half vijf kwam men weer in de Keyenburg
aan na een prachtige middag te hebben gehad.

Op 16 november zal er een avond worden belegd met
de. Spekboeren uit Voorst, waar nog wel een dansje ge-
maakt zal worden!

Kruisjasavond
In café De Smid te Keyenburg

Vrijdag werd in café De Smid een kruisjasavond ge-
houden waarvoor de belangstelling zeer groot was. Het
werd een zeer spannende strijd, waarin fel gestreden
werd om het hoogste aantal punten. Dit bedroeg in
vier partijen 5840. Het was voor een ieder een goed
geslaagde kaartavond, vandaar dat is besloten dat op
17 november weer zulk een avond zal worden gehouden

Fancy Fair
Grote Fancy Fair in de Keyenburg

Evenals vorig jaar (het was toen een geweldig sukses)
zal ook nu weer een fancy fair worden gehouden in
het Bejaardenhuis Maria Postel te Keyenburg, waar de
bewoners het afgelopen jaar zich geweldig hebben in-
gespannen om iets te maken voor deze dag. Ook nu
weer rekent het bestuur er op, dat velen een bezoekje
zullen brengen aan deze gezellige 'interne kermis', waar
prachtige prijzen zijn te verdienen, een heerlijk hapje
kan worden genomen en tenslotte ook nog aan de bar
een glaasje kan drinken! Reeds zaterdags wordt ge-
opend (4 november) en ook zondags kan men terecht
waarvoor wij nogmaals gaarne uw belangstelling op-
wekken. Denk er aan dat meedoen een tweeledig doel
heeft, want u helpt er de bejaarden mee !

Biljarten
KNBB tournooï in Hengelo

Dit weekend wordt in hotel Het Averenck (Michels) te
Hengelo de distriktskampioenstitel der 4e klas van de
KNBB afd. Doetinchem verspeeld. De deelnemende spe-
lers hiervoor komen uit de Velswijk, Doetinchem, Hen-
gelo en Vorden

Hengelo een dag
in de vuurlinie

Hengelo verkeerde donderdag in de vuurlinie. Reeds
in de ochtend rukten het parate peloton van de Am-
sterdamse gemeentepolitie de gemeente binnen, waar
allereerst enkele belangrijke punten werden overval-
len o.m. het gemeentehuis werd belegerd. Ook de zui-
velfabriek kreeg het spoedig te kwaad doordat extre-
misten de fabriek uit bedrijf wilden halen zodat de
voedselvoorziening in gevaar zou komen. De overval-
lers werden echter door politietroepen achtervolgd,
waarna zij weer naar het gemeentehuis gingen. Daar
verspreiden de demonstranten vlugschriften met o.a.
ophitsing tegen het defensie-apparaat. In het vlug-
schrift werd werder ook verwezen naar de kosten van
de defensie, welke - aldus schreven de demonstranten
- beter gebruikt konden worden voor de bouw van
het Hengelose zwembad. Met harde hand werden de
demonstranten, die inmiddels het verkeer door de
Raadhuisstraat onmogelijk maakten, door de politie
uit elkaar geslagen. Inspekteur J. van Riessen, die de
oefeningen leidde, was over alles zeer tevreden. Met
een aktie bij een 'bruggehoofd' aan de IJssel waren
de oefeningen vrijdagmorgen afgelopen en keerden de
plm. 60 man politie weer naar de basis terug.

De nieuwste | ; VII S
Kingwale corduroy jeans, brede rib,

uitlopende pijp

Fade Away, denim jeans,

nieuwe kleuren, wijde pijpen

Levi Sfrauss dealer:

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doehreffendl

Zutphenaeweg . Vorden



Warmte in één handomdraai!

NU VOORDELIGE

GASVERWARMING
KOPEN .'

Bijzetkachel 320° K-cal/u van 295>- nu f 210,—

G2VELKACHELS:
Gevelkachel 2200 K.cal/u van 329,- nu f 280,—
Gevelkachcl 2500 K.cal/u van 335,- nu f 235,—
Plintmodel 3300 K.cal/u van 448 nu f 399,—
Plintmodel 3500 K.cal/u van 480,- nu f 399,—
Plintmodel 4500 K.cal/u van 558,- nu f 499,—
Gevelkachel 6700 K.cal/u van 525,- nu f 399,—
Gevelkachel 9000 K.cal/u van 725,- nu f 549,—

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

Voor deze en nog andere mogelijkheden naar:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Een scheepskok met woonplaats Rosmalen
Kreeg van z'n kombuis plots de balen.

En eenmaal weer thuis
Rende hij naar't fornuis

Om op aardgas z'n scha in te halen.

Waar kunt u alles te weten komen over koken op aardgas?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje
Albert Hendrik (HEKALD)
G. W. Nyenhuis
J. Nyenhuis-Regelink
Erwin
Vorden, 23 oktober 1972
Stationweg 5

VOOR-fltWW

Inwonen van Vorden

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:3a)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Wapen, en sporthandel

Marten.
steeds dotltnffendi

Zutphenseweg - Vorden

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Eindelijk dé kans
voor'n charmant

eiken interieur!
gedurende 14 dagen

met Presentatie-Reduktie!
Karakteristiek eiken bankstel, bekleed met Vlaams aan-
doende tapisseriestof in verrassend frisse kleurstelling.
PR prijs 15955-. Bijpassende salontafel nu PR prijs
265,-. Mooie eiken salonkast PR prijs 865,-.

Ontdek 1 kleurgebeuren bij
Wij, als Mooier Wonen adviseur zijn totale interieurverzorgers.
Met 'n grote kollektie ook in gordijnen en tapijten, in spreien, de-
kens en matrassen. Kom kijken en ontdek hoe grandioos veel
kleurrijke mogelijkheden wij u bieden!

"CONCORDIA"
Hengelo (Cld)

Zondag 29 oktober

DANSEN
muziek: •

JISSAW
3 bars vol sfeer
en gezelligheid

FRUIT IS GEZOND l

COX EN GOUDREINETTEN

HAND- EN STOOFPEREN

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

fruitteeltbedrijf

MEDLER

HVMMANWWWWWV^^

Gevraagd per l december
of later zelfstandige hulp in
de huishouding voor hele/
halve dagen of 2x per wk
bij echtpaar woonomgeving-
tussen Vorden-Kranenburg
Tel. inlichtingen na 17 uur
onder no 1770

Hebt u nog geen
avondblad? NRC-
htandeisblad, het dagblad
voor de kritische lezer!
.Nieuwe abonnees opgeven
bij A. te Velthuis
Stationsweg 6

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STrERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Te koop gevraagd
SLACHTKIPPEN EN
SLAUHTKOJN1JNEJM

J. Bruggeman
H. Postelweg 12 - Lochem
Telefoon 05730-156U

VOOR UW

drukwerk

Voor aanleg en onderhoud

centrale verwarming
(alle systemen) UW ADRES :

Technisch fnsfcr//affeburo

van Wessel b.v.
Banninkstraat 21, Hengelo G
Telefoon 05753-1807

na 1700 uur: 08343- 516
08340-30395
08345- 595

VRAAGT VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN :

Tevens vragen wij voor spoedige indiensttreding:

monteurs en L.L.monteurs
Tevens AANHANGWAGEN te Koop,
1-assig m zeer goede staat

Uw wandelweg
in 't herfstbos

zal extra geplaveid zijn

als u die heerlijk zittende

WANDEL-
SCHOENEN

koos bi/

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Wegens familiefeest vrijdag 27 oktober a.s.

gesloten

G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Bezorg uw advertentie voor dinsdag 12 uur!
Drukkerij
Weevers b.v.

Hotel-Café-Restaurant

Bakker - Vorden
Vorden - Telefoon 05752-1312

VRAAGT

flinke hulp
VOOR DE AFWAS
MNL. of VRL.

van 76.00 tot 23.00 uur
Eventueel in vaste dienst

De nieuwste modellen

BOOTEE'S
zijn er weer, reeds vanaf

f 29,95
Laag, half hoog en hoog

in 2 en 3 kleuren kombinaties

suede of leer nu weer volop keuze bij

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden
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TAPIJT NIEUWS!
Gezien de steeds toenemende
vraag naar vloerbedekking, hebben
wij onze voorraad kamerbreed
tapijt belangrijk uitgebreid.

Thans kunnen wij u een kollektie
tonen, die wij met zorg hebben
samengesteld en na wij hopen,
geheel aan uw verwachtingen
beantwoord. •

fe»

Om M ook te laten profiteren
van deze uitbreiding., bieden
wij gedurende 14 dagen diverse
tapijten aan tegen zeer
speciale prijzen.

Onze service:

# uitsluitend merktapijt
# 5 jaar slijtgarantie
<: uit voorraad te leveren
# en.... geen

bijkomende legkosten

Zie onze tapijthal

Showroom achter de winkel.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
V ^RDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514 l
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SCHILDERSBEDRIJF

J.M.Uiterweerd
Gediplomeerd Mr. Schilder Nat. Schildersschool

MET VAKMANSCHAP VERZORGEN WIJ:

* Schilderwerk

* Behangwerk

* Moderne wandbefc/eding
* Muurbespuiting

* Sierpleister

* Technisch en k/euradviezen
Vanaf l december tot l maart 1973 ontvangt u
weer een premie van f 15,- per manaag :
Minimum omvang b dagen

Vraagt inlichtingen
of bel 1523 voor een afspraak
VORDEN - RUURLOSEWEG 35

Te koop: aquarium kompl.
met vissen 67 cm lang
30 cm breed,
radio en pickup
De Stroet 4 ('s avonds na
5 uur) telefoon 2068

Te koop aangeb.: br. lange
leren herenjas maat 48 f 50
Het Kerspel 20 Vorden

Te koop bietenkoppen
H. Weenk
Schuttetraat 12 Vorden

STEEDS DE NIEUWSTE

SCHOENENMODE
kwaliteits schoeisel tegen lage prijzen

Kijk en vergelijk, uw voordeel adres:

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

SIMCA1000 RALLYE
Dezelfde ruime, praktische en uiterst wendbare Simca 1000 die u zoveel

ziet. Maar dan met 1118 cc en 53 pk onder de kap. Race-spiegel,
luehthoorn, halogeen vcrstralers, kuipstoelen, ronde klokken, toerenteller,
zwartlederen sportstuur.

En helemaal fel oranje of helder wit gespoten met
een matzwart kofferdeksel vóór.

En dan natuurlijk
Simca-service

erachter!

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding
Zie raambiljet:

Don. y-2, kg Vers Gesneden Hoerenkool

Vrijd. V2 kg Geschraapte Worteltjes

en Peterselie

Zat. 150 gr. Vers Gesneden Soepgroente

10 zoete Mandarijnen zonder pit

Mnd. Vb kg Hutspot

Di Vz kg Gesneden Andijvie

Wnd. Vi> kg Gesneden Witte Kool

55

50
45
175
49
45
39

BLOEMEN :
elke zaterdag weekendaanbieding

Hef adres voor uw bruidsboeket /
UW VAKMAN BLOEMIST:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1834

verkrijgbaar b i j :

Wapen, en sporthandel

NAarteris
ed! doehreüendl

Zutphenseweg - Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop bankstel, salontafel
en mimset t.e.a.b.
't Jebbink 23 Vorden

Te koop goed onderhouden
N SU TT bouwjaar 1969
km stand 32000 kleur oranje
W. Zweverink, Deldense-
broekweg 13 Vorden

Overgordijnen
voor
weinig geld!

Dat is het motto, waaronder wij dit
komende weekend

een 50 dessins f waaronder P/oeg-
stoffen, Boussac stoffen, Storck
stoffen)

TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN
aanbieden !

Laat die kans
n iet voorbijgaan

Denkt u er wel aan:

ALLEEN VRIJDAG 27 OKTOBEK
EN ZATERDAG 28 OKTOBEK

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

AUTOBEDRIJF

CHRYSLER]

SIMCA

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Wie wol wil
kiest ze bij ons geheel naar
eigen smaak, enorm veel
kleuren en soorten

Moderne kleuren reeds voor

f 7,35 per bof
Uok goed voor de wasmachine

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden
Telefoon 05752-1396


