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Verkenners uit De Graafschap hielden
houthakkerskamp bij Den Bramel
Op 20, 21 en 22 oktober was het om en na-
bij kasteel Den Bramel een drukte van be-
lang. Voor de tweede maal hadden enkele
verkennersleiders uit distrikt De Graaf-
schap op uitnodiging van de heer Thate,
eigenaar van kasteel Den Bramel, aldaar
een houthakkerskamp georganiseerd.
Uit Gorssel, Zutphen, Warnsveld, Vorden,
Hengelo Gld en (van buiten het distrikt)
Apeldoorn waren dit jaar 20 verkenners
naar Vorden gekomen, om het een en ander
van het bosbedrjjf op te steken.
Na de opening, maandagmorgen, werd de
jongens iets verteld over de geschiedenis
van Den Bramel, waarna een rondleiding
werd gemaakt door het bos waarin, zoals
bekend, vele unieke exemplaren aan bomen
staan. Alvorens met bijl en zaag aan het
werk gegaan werd, werd de nodige aan-
dacht besteed aan de veiligheidsmaatrege-
len, EHBO en het onderhoud van het ma-
teriaal.
De maandagmiddag was gereserveerd voor
het goed leren omgaan met gereedschap,
zoals de beugelzaag, de grote en de kleine
bijl.
De avond van deze eerste dag werd gevuld
met een lezing aan de hand van dia's en
meegenomen takken van verschillende bo-
men, door de heer Jol uit Winterswijk, amb-
tenaar bij het Staats Bosbeheer. Ook werd
de film Het woud der Schemering vertoond,
waarin men liet zien hoe „woudreuzen" in
de oerwouden van Afrika werden gekapt
en vervoerd.
De dinsdag werd, op de maaltijden na, ge-
heel in het bos doorgebracht. Onder zeer
goede weersomstandigheden werd een per-
ceel fqnspar uitgedund, waarbij ruim 200
(!) bomen werden omgezaagd, van zijtak-
ken ontdaan, in stukken werden verdeeld
en opgetast.
In de loop van de middag werd het kamp
met een bezoek van burgemeester Vunde-
rink vereerd. De burgemeester liet zich met
zijzn vrouw rondleiden door de bijgebou-
wen van het kasteel waar de jongens met
hun staf gedurende het kamp verbleven, en
toonde grote belangstelling voor de aktivi-
teiten in het bos zelf die op dat moment
plaatsvonden.
Het avondprogramma werd gevuld met 'n
lezing van de heer Turfboer uit Vorden, in-
specteur bij de afdeling Bosbouw van het
Ministerie van Landbouw en Visserij, over
de geschiedenis van het houtgebruik. Ook
werd de nodige theorie gegeven over het

planten van bomen en het gebruik van de
verschillende houtsoorten.
Nadat woensdagmorgen door een van de
stafleden een uiteenzetting was gegeven
over het vellen van grote bomen, werden 6
flinke loofbomen gekapt en voor verder ge-
bruik klaargemaakt. Een spectaculair on-
derdeel, waaraan vakkundig medewerking
werd verleend door de heer Menkhorst van
kasteel Den Bramel.
Bij het werken in het bos hoort natuurlijk
oo khet planten van bomen. Dit onderdeel
werd 's middags in praktijk gebracht door
het inplanten van ruim 40 populieren, eiken
en berken.
Aan set eind van het kamp werd voor hun
prestaties aan de jongens het insigne
„Houthakker" uitgereikt, terwijl mevrouw
en meneer Thate als dank bloemen en een
boom mochten ontvangen. Nadat ook de
overige medewerkers waren bedankt werd
het kamp om 5 uur gesloten.
Blijkens de reacties van de jongens en de
staf ook dit jaar weer een geslaagd hout-
hakkerskamp.

Autokontrole
Veilig Verkeer
Voor het 9e jaar in successie kan Veilig
Verkeer Vorden, dank zij de welwillende en
belangeloze medewerking van de Vordense
garagehouders en hun personeel inhaken
op de landelijke aktie van Veilig Verkeer
Nederland „Zichtbaarheid" onder het mot-
to van dit jaar „Blij u te zien".

Elke weldenkende weggebruiker wil stellig
zorgen dat de verlichting van zijn auto goed
afgesteld staat en dat hij zijn. leven en dat
van anderen niet in gevaar brengt door
met te gladde banden te rijden.

Vooral in de komende tijd van mist en glad-
heid is een goede verlichting en goede ban-
den een eerste vereiste. Het bestuur hoopt
dat ook dit jaar van deze gratis gelegen-
heid, evenals in de voorgaande jaren, een
groot gebruik zal worden gemaakt.

't Moet toch voor een ieder mogelijk zijn
hiervoor een ogenblik tijd te plannen. Waar
en hoe laat u bij de garages terecht kunt
vindt u in de advertentie elders in dit blad.

Koerselman
cassettes p|f

Afkoop rentekaart-
verzekeringen
Sedert l juli 1967 is de Invaliditeitswet van
1919 in liquidatie. Dit betekent onder meer,
dat de (rentekaart) verzekeringen ko
worden afgekocht, d.w.z. dat het bedrag
de geplakte rentezegels kon worden terug-
betaald

a. aan hen, die geboren zijn in de periode
l juli 1902 tot en met 30 juni 1931, u
dien de ouderdomsrente bij het bereik^
van de 65-jarige leeftijd minder dan
ƒ60,— per jaar zal bedragen;

b. aan hen, die geboren zijn in de periode
l juli 1931 tot en met 31 december 1950,
ongeacht de hoogte van het bedrag van
een eventuele ouderdomsrente.

Nu de afkoopperiode op l juli j.l. officieel
is geëindigd, blijkt echter, dat enige hon-
derdduizenden personen geen aanvraag
hebben ingediend, ondanks het feit dat zij
wel recht op een afkoopsom hebben.

Degenen, die dit tot nog toe verzuimd heb-
ben, wordt daarom aangeraden alsnog een
aanvraag bij de Raad van Arbeid in te die-
nen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar
bij de postkantoren en bij de kantoren van
de Raden van Arbeid.
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Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week zullen de volgende onderwerpen
behandeld worden:

a. Bureau van consultatie in het arrondis-
sement Zutphen.

b. Beschikking geldelijke steun verbete-
ring woningen en woonbuurten; winter-
werkregeling.

c. Warmte-isolatie van woningen (nieuw
te bouwen ongesubsidieerde woningen).

d. Overgangsregeling te bouwen huurwo-
ningen en eigen woningen.

Ad a.
Als men in een proces verwikkelt raakt als
eisende partij of gedaagde, dan bestaat al-
tijd de mogelijkheid dat men veroordeeld
wordt in de proceskosten. Deze kosten kun-
nen nogal oplopen en daardoor voor de par-
tijden in het geding te hoog en niet meer
betaalbaar worden. De rechter, bij wie het
rechtsgeding of geschil aanhangig gemaakt
is, kan partijen vergunning verlenen om
kosteloos dan wel tegen verminderd tarief
te procederen.
Bij het verzoekschrift om een dergelijke
vergunning te verkrijgen dient overgelegd
te worden een verklaring met zo volledig
mogelijke gegevens van de verzoeker (ar-
tikel 857 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering).
Voor zo'n verklaring moet men zich wen-
den tot een Bureau van Consultatie. Uw
aandacht wordt er nog eens op gevestigd
dat het Bureau van Consultatie te Zutphen
zitting houdt in het Gerechtsgebouw aan
de Martinetsingel nr. 2 en wel des maan-
dags om 16.30 uur. Opgemerkt zij nog dat
het Gerechtgebouw tot uiterlijk 17.00 uur
toegankelijk is.

Ad b.
Beschikking geldelijke steun verbetering
woningen en woonbuurten; winterwerk-
regeling.
Overeenkomstig de in voorgaande jaren
geldende regeling zal ter bevordering van
de werkgelegenheid in het voor de bouw-
nijverheid ongunstige winterseizoen voor
werkzaamheden voor woningverbetering,
waarvoor geldelijke steun uit 's Rrjks kas
kan worden verkregen op voet van de Be-
schikking geldelijke steun verbetering wo-
ningen en woonbuurten, het rijkssubsidie
met 20% worden verhoogd indien deze
werkzaamheden geheel worden uitgevoerd
binnen de periode van l november 1975 tot
l maart 1976.

Wat de gemeentelijke bijdrage betreft geldt
ook thans, dat een overeenkomstige verho-
ging van het gemeentelijk aandeel niet als
voorwaarde voor een verhoging van de
rijksbijdrage zal worden gesteld. De aanvra-
ger die aanspraak maakt op de verhoogde
bijdrage dient bij de gemeente een onder-
tekende verklaring te overleggen, waaruit
blijkt „dat de werkzaamheden in de periode
tussen l november 1975 en l maart 1976
geheel of nagenoeg geheel door een aanne-
mersbedrijf op het gebied van de burger-
lijke en de utiliteitsbouw zijn uitgevoerd en
wel in de normale werkuren en dat voorts
niet is gehandeld in strijd met het bepaal-
de in artikel 3 van het Vestigingsbesluit
bouwnrjverheidsbedrijven 1958".

Ad c.
Warmte-isolatie van woningen (nieuw te
bouwen ongesubsidieerde woningen).
Om voor subsidie wegens verbetering van
de warmte-isolatie in aanmerking te ko-
men moeten de woningen aan de volgende
voorwaarden voldoen:

a. de woning moet zijn voorzien van cen-
trale verwarming;

b. de woning moet met betrekking tot de
warmte-isolatie in haar geheel tenmin-
ste voldoen aan de voorschriften, vervat
in punt 6 (thermische isolatie) van de
Voorschriften en Wenken voor het ont-
werpen van woningen (1965), zoals deze
voorschriften luidden voor de inwerking-
treding van de wijziging, neergelegd in
de beschikking van 18 maart 1975.

Indien ten aanzien van in aanbouw zijnde
of in aanbouw te nemen ongesubsidieerde
woningen voor het verbeteren van de warm-
te-isolatie kosten worden gemaakt om de
desbetreffende voorzieningen te doen uit-
gaan boven die, vervat onder punt 6 van de
vóór 18 maart 1975 geldende Voorschriften
en Wenken voor het ontwerpen van wonin-
gen (1965) en/of kosten worden gemaakt
voor het aanbrengen van fabrieksmatig
vervaardigde dubbele beglazing of een
voorzetraam, kan uit 's Rrjks kas een bij-
drage ineens tot een bedrag gelijk aan een
derde deel van vorenbedoelde kosten worden
verstrekt. De bijdrage zal echter nimmer
meer bedragen dan ƒ 1000,— per woning.
Een bijdrage wordt in het algemeen niet
verstrekt, indien de onderhavige kosten
minder dan ƒ 500,— per woning bedragen.
De bijdrage ineens wordt verstrekt aan de

eigenaar van de woning (en). De bijdrage
wordt eerst uitbetaald, nadat de woningen
zijn gereedgekomen en betrokken.
De bijdrage moet worden aangevraagd en
zijn toegekend voordat met de bouw van de
woningen een aanvang is gemaakt. Bij wij-
ze van overgangsregeling kan echter voor
woningen die op die datum van het rond-
schrijven van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening d.d. 9-10-
1975, in aanbouw zijn, een bijdrage worden
verstrekt, mits met de bouw van de wonin-
gen op of na l mei 1975 is begonnen.
De aanvragen om een bijdrage ineens moe-
ten worden ingediend bij de Hoofdingenieur-
Direkteur van de Volkshuisvesting in de
provincie. Hierbij dient gebruik te worden
gemaakt van een bg genoemde Hoofdinge-
nieur-Direkteur verkrijgbaar aanvraagfor-
mulier.

Ad d.
Overgangsregeling te bouwen huurwonin-
gen en eigen woningen.
Op l juli 1975 zijn twee nieuwe subsidie-
regelingen voor het bouwen van woningen
in werking getreden, te weten de Beschik-
king geldelijke steun huurwoningen 1975 en
de Beschikking geldelijke steun eigen wo-
ningen 1975. Teneinde een soepele over-
gang van de vóór l juli geldende subsidie-
regelingen voor de woningbouw naar de
nieuwe regelingen te bereiken, is in deze
nieuwe regelingen onder meer bepaald, dat
ten aanzien van aanvragen om subsidie,
welke vóór l oktober 1975 ten kantore van
de Hoofdingenieur-Direkteur van de Volks-
huisvesting in de provincie zijn ontvangen,
de eigenaar van de woningen mag kiezen
tussen toepassing van de desbetreffende
subsidieregeling, zoals deze gold vóór l juli
1975, dan wel van de nieuwe subsidierege-
ling. Met betrekking tot de aanvragen om
subsidie voor te bouwen huurwoningen en
eigen woningen, die ten kantore van de
Hoofdingenieur-Direkteur van de Volks-
huisvesting in de provincie vóór l januari
1976 zijn ontvangen, de eigenaar van de wo-
ningen mogen kiezen of de vóór l juli 1975
gelden de regeling voor zijn projekt zal wor-
den toegepast, dan wel de nieuwe regeling.

De eigenaar zal deze keuze tot de defini-
tieve vaststelling van het subsidie na het
gereedkomen van de woningen mogen uit-
stellen.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
Dinsdag 21 oktober j.l. organiseerde de af-
deling Vorden van de Bond van Plattelands-
vrouwen haar maandelijkse bijeenkomst.
Na een welkomstwoord door presidente
mevr. R. Pelgrum-Rietman, besprak mevr.
Lize Stilma haar boek Vrijwillig levens-
lang. Zg vertelde over de geloften, die een
bidzuster aflegt, de wijze van leven over
de verjaardag van een zuster die 80 werd
en 38 jaar in het klooster leefde, over de
dood en de begrafenis van een zuster. Maar
ook vertelde ze over de vernieuwingen in
de R.K. kerk en over haar verblijf temid-
den van de zwijgende nonnen.

Judo-nieuws
De judo en zelfverdedigingslessen in het
Jeudgcentrum Vorden beginnen op woens-
dag 5 november. Geef u zelf of uw kinderen
een goede lichamelijke ontwikkeling en zelf-
vertrouwen. Judo en zelfverdediging is op
dit moment een zeer populaire sport en
zult u elke les met veel plezier en ani-
mo deze sport gaan beoefenen. Zie adver-
tentie elders in dit blad.

Feestelijke
ouderavon
Donderdag 6 november treden alle leerlin-
gen van de zesde klas van de school Het
Hoge voor het voetlicht in het Jeugdcen-
trum. Gezien het uitgebreide programma is
het noodzakelijk dat er vroeg begonnen
wordt. Wilt u hiervan goede nota nemen!
Een ieder is hartelijk welkom! Zie de adver-
tentie in dit blad.

Kuitaktavond
Vordens
Dameskoor
Het

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

november in zaal Smit haar jaar-
lijkse kontaktavond waaraan door de vol-
gende koren medewerking wordt verleend:
Gemengde zangvereniging Irene te Epse;
Gemengde Zangvereniging uit de Toldflk;
Mannenkoor Internes uit Groenlo; Konink-
lijk Doesborgh's Mannenkoor en het Vor-
dens Dameskoor.

Woningbouwver.
Thuis Best
De jaarlijkse ledenvergadering van de wo-
ningbouwvereniging Thuis Best uit Henge-
lo-Vorden zal donderdagavond 30 oktober
worden gehouden in gebouw Ons Huis te
Hengelo. O.m. staat de verkiezing voor de
ledenraadsleden op het programma. De na-
men van de kandidaten zullen voor de aan-
vang van de vergadering bekend worden ge-
maakt.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

ZENDINGSAVOND HERV. KERK

De gemeentelijke zendingscommissie van
de Hervormde kerk te Vorden belegt een
zendingsavond op a.s. maandagavond 3 no-
vember in De Voorde, achter de kosterswo-
ning, Kerkstraat 15.
Dr. Sljsma, de classicale zendings-arts,
komt aan de hand ook van dia's vertellen
over zijn werk in Kameroun (Afrika).
Iedereen is zeer hartelijk welkom op deze
avond. In het bijzonder worden uitgenodigd
allen die de voorjaars- en najaarszendings-
kollekte mee-verzorgen. Ook de belijdenis-
catechisanten van maandag- en dinsdag-
avond worden bij deze uitgenodigd.

KINDERCANTORIJ

Graag wil de cantor-organist van de Her-
vormde kerk, de heer Rudy van Straten,
een nieuwe start maken met de Kinder-
cantorij. Het is nog niet helemaal gelukt.
Daarom deze nieuwe start!
Kinderen, jongens en meisjes, vanaf 8 jaar
zijn welkom dinsdagmiddag onmiddellijk na
schooltijd. Graag dus a.s. dinsdagmiddag 4
november in een zaaltje van De Voorde,
Kerstraat 15.
Vele dorpen hebben een fijne kinder-can-
torij. Dat moet dan toch bij ons in Vorden
ook kunnen! Mogen we de ouders vragen
hier es over te willen praten met de kinde-
ren van 8 jaar en ouder ?!

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 2 november: 10.00 uur Jeugddienst,
ds. Pasman, Dieren, m.m.v. Rejoice Singers
uit Zelhem; 19.00 uur ds. Veenendaal.

Woensdag 5 november: 19.30 uur ds. Vee-
nendaal, Dankdag voor gewas en arbeid

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 2 november: 10.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier, dankstond voor gewas en ar-
beid; Kindernevendienst; 19.00 uur ds. J.
Bonnes van Neede

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bi) de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wtjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wrjkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 'B avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bij
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAPENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dïnpdfrg en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SUPER-SLAGERIJ
HAMBURGERS

GELD. SCHIJVEN

VERSE WORST

HACHE-VLEES

HAMLAPPEN

Varkensfricandeau

SCHNITZELS

OSSESTAART

Vleeswaren
PALINGWORST

Sandwichcotelet

SNIJWORST

GEBR. GEHAKT

Runderrookvlees

3 stuks

3 stuks

FIJN
500 gram

300 gram

500 gram

VAN DE HAM
500 gram

per 100 gram

500 gram

150 gram

100 gram

150 gram

100 gram

100 gram

148
168
298
238
578
598
148
248

109
175
129
79

175

MANDARIJNEN

Chiquita BANANEN

SINAASAPPELS

COX ORANGE

BLOEMKOOL

STOOFPREI

GROENE PAPRIKA'S

CHAMPIGNONS

SOEPGROENTE

HEERLIJK ZONDE^PIT
per net

per kilo

VOOR HET PERSIïM
per net

2 kilo

GROTE HOLLANDSE
per stuk

nu per kilo

3 stuks

BLANKE
200 gram

PANKLAAR
per bakje

DIEPVRIES-VOORDEEL

198
98

269
169
98
69
98
98
45

NIEUW! KIP IN ZESSEN KLAAR
heel braadkuiken in
6 delen - kilo 575

IGLO DOPERWTEN 269

IGLO TUINBONEN E.F. 450 gram
van 339 voor 298

Patates frites 149

! Alles zolang de voorraad strekt

Zilveruitjes
HOY

ROOKWORST
225 gram

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 3 november

UIEN

HACHE-VLEES

2 kilo

300 gram

Woensdag 5 november

WITTE KOOL

GELD. SCHIJVEN

500 gram

MET KLEIN BEENTJE
500 gram

PANKLAAR
500 gram

3 stuks

125

238

59
348

49
148

A&O GRAAG TOT
Popcorn feestweekend

Donderdag, vrijdag en zaterdag staaf in onze

supermarkt de warme

popcorn-machine

Bij aankoop van ƒ 20,- aan boodschappen

1 zak popcorn GRATIS

WASVOORDEEL
BLEEKWATER .̂xDLttixwwft i tn flacon van 82 voor

ZEEPPOEDER SADI?N.,•̂•1 ̂ BM ̂ ^M • • ^t^ ^^Bm^r l _J _ _ — - 1. — „i Q —

ZEEPPOEDER WITTE REUS
^&t Vxtl/tr draagkarton

A'pipl draagkarton
^^ ^^^"^™ van 923 voor

SPIC EN SPAN p.k ̂  2„ voo

59
445
498
798

179
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Bruine bonen Tomatensoep
zakje

van 94 voor

VOORDEEL SLIJTERIJ
FLORIJN

Jonge genever of

3 sterren genever

Bessengenever

Citroen brandewijn

Brandewijn

WHISKY

COGNAC

EELAART
liter

HENKES
liter van 12,75 voor

MISPELBLOM
van 11,80 voor

BLACK AND WHITE
van 14,95 voor

JOSEPH GUY
van 16,95 voor

995

845

795

1095
1095

1445

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK •

SLAGROOMSTAM van 365 nu 318

GEV. SPECULAAS plm250gram 198

APPELTAART 300 qram 169

Bloemen en Planten
CACTUSSEN diverse soorten vanf

BLAUWE CONIFEER g -

150
295

ZOETWAREN VOORDEEL
Prince fourre
EIERKOEKJES

KLEUTERTAAI

KRUIDNOOTJES

DE BEUKELAAR
grote rol

SMARIUS
grote baal

grote baal

VICTORIA
per pak

BORRELNOOTJES CALVE
van 177 nu

98
198
125
89

149

SUPERVOORDEELTJES

Leverpastei
UNOX 3 blikjes van 159 voor 139
Bouillon m. kippevl. ÜNOX

jampot van 285 voor 249

Amstel pils
krat a 24 flesjes 950
MARGARINE BRIO

per pakje 69

MAGERE MELK fles van 78 voor 69

Chocolade letters
KWATTA per stuk van 128 voor 95
Half v. KOFFIEMELK A4°literfles 149

l HUISHOUDJAM l A4O
jampot van 142 voor 129

WITTE PEPE busje 50 gram
van 151 voor 109

Wasa KnScketröd 109

PROFITEUR HIERVAN

Brinta
groot pak van 139 voor 109
SHAMPOO PALMOLIVE

grote flacon nu 195

KEMT HA1RSPRAY grote bus van 750 voor 495

NIVEA BODY MILK flacon van 330 voor 230

MOSELBLUMCHEN nu 4 flessen voor 950
A & O
literfles 69

Zoete spaanse wijnpQO
grote fles •• ̂ r ^J

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

WMMMMwwwwmw^^

Zaterdag 29 november a,s.

BAL
voor gehuwden en
verloofden

Muziek: „The Moodchers"
aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gabr. Eyketkamp - Ruurioseweg 114 Vorden

PROFIJT
! AANBIEDING

Droogrek
Dit enorme staande droogrek van To-
rnado, met een drooglengte van 26 meter
kunt u binnen en buiten gebruiken. Het
is inklapbaar en daardoor handig op te
bergen.

Prijs 62,50 nu 44,50

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

A
VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1S84

kunststof kassette aan de muur, waarin
5 uittrekbare nylon drooglijnen.

Uittrekbaar op iedere lengte tot 3.70 m.
Totale drooglengte 18.50 m met ekstra
beugel om er nog iets onder te hangen.
Ook van Tornado

Prijs 24,75 nu 18,75

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-21241

KASTE
B

nn/ ni

B

ruimte voor kleuren-tv!
Wandmeubel in zwart gebeitst essen, met wit laqué fronten. Bijzonder veel bergruimte biedend.
Zelfs voor uw kleuren-tv. Afmetingen 142 x 250 x 51 cm

ADVISEUR VOOR
ioao,-

MOOIER WONEN

VORDEN

SINT NICOLAAS KOMT 22 NOV. IN VORDEN

De Vordense winkeliers laten u weer profiteren van een knalaktie

met duizenden guldens aan prijzen. De aktie begint 14 november.

Ter gelegenheid van dit grootse feest geven wij weer een

FEESTKRANT
uit samen met de Vordense Winkeliersvereniging. Deze feestkrant

wordt verspreid in de week van 17 november in Vorden, Hengelo,

Sfeenderen, Baak, Wichmond, Warnsveld, Almen en Barchem. De

mm-prijs bedraagt 28 cent per mm per kolom.

Kopij voor deze feestkrant inleveren voor 1 november a.s. bij

DRUKKERIJ WEE VERS B. V. - Nieuwstad 12 - Vorden

HACKFORTFEEST
OPENBARE DORPSSCHOOL

Dit feest wordt voor de nieuwelin-
gen die het volgend kursusjaar op
school hopen te komen, gehouden
op

woensdag 5 november a.s.

's-middags van 1.15 tot 3.00 uur in de dorps-
school.

Pak in rustig Tweed

Gevraagd:

kassiëres
en een

meisje
voor de slagerij

Jansen supermarkt

Wegens huwelijk van een onzer

medewerksters zijn wij

a.s. vrijdag 31 oktober

vanaf 12 uur 's-middags

GESLOTEN

interieurverzorging

wïm polman b.v.
Vorden, Dorpsstraat 22, telefoon 05752-1314

Warnsveld, Rijksstr.weg 108, tel. 05750-17332

Vlot tweed pak
met leren knopen.
M ode-aksent:
opgestikte
zakken. f 225,-

Fortex kollektie -
'n wereld in mode

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenjeweg IS • Vorden - Telefoon 05752.1334

ZOJUIST ONTVANGEN

PRACHT KOLLEKTIE

DAMES-
TASSEN
in leer en skai

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Tips voor Uw novembertuin
Zorg nu voor 'n betere bodem en
afdoende bodembedekking. Kies uit
ons tuinassortiment o.a. tuïnturf voor
op Uw bollen en in Uw heldetuin én
voor een betere struktuur van de
grond, ootarond voor doorwerking In
de border (en natuurlijk voor Uw
kamerplanten), compost Voor 'n pulk
grondklimaat.

Grandioze Welkoopjes
Gloeiend goedkoop!
Vpordeelpakket van

8 gloeilampen.

\

Wat dacht U "Watt", méér licht voor
minder geld met deze gloeilampen-
eet 1 x 40 W, 2 x 60 W, 3 x 75 W
en2x100W.Uchtln
de duisternis . - _ _
vanJ40#Svoorf8,95

Bloembollen voor Uw
eigen "bollenveld"
Stop, nu 't nog kan, vóór de vorst
Uw bloembollen in de grond. Zet Uw
tuin "bordervol". Grijp gauw deze
laatste kans bij Welkoop.
Paar ideeën vooraf: tulpen,
narcissen, tulnhvaclnten.

krokussen, bljgoed. In tal
van soorten

verkrijgbaar.

^o<*<

HENGELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat
14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

G. W. Eijerkamp
Vorden
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Kasteel Vorden wordt gerestaureerd en
wordt onderhands aanbesteed
Wie rekent er beter: Vordens Belang of het gemeentebestuur? Dit is
de vraag die blijft nadat de gemeenteraad van Vorden dinsdag-
avond bsloot tot restauratie van kasteel Vorden en bijgebouwen tot
gemeentehuis, alsmede tot onderhandse aanbesteding van dit pro-
jekt, waarbij aangetekend dat de volledige fraktie van de Partij van
de Arbeid tegen stemde. Met deze zgn. eerste fase is een bedrag
gemoeid van 1.562.790,- gulden.
Vlot verliep het deze avond allemaal niet, want over dit agendapunt
werd niet minder dan drie uren door de heren raadsleden gediskus-
sieerd! Het knelpunt lag op het gebied van de jaarlijks terugkerende
lasten t.w. een bedrag van 85.000,- gulden. Tot dit bedrag kwam nl.
het kollege van burgemeester en wethouders.

De frakties van de PvdA en Vordens Be-
lang lieten geheel andere geluiden horen.
De heer J. Bosch (fraktievoorzitter PvdA)
had moeite met de post die is uitgetrokken
voor onderhoud (10.000 gulden). „Mijn in-
ziens veel te laag. Wat betreft de jaarlijkse
lasten moeten we zeer zeker rekenen op
140.000 gulden. En dit is onverantwoord
hoog. Zij die zo straks voor het voorstel
van B. en W. gaan stemmen, nemen een
onverantwoord hoog risico," aldus de heer
Bosch.

Mr. R. A. v. d. Wall Bake (WD) vond het
gehele project een grote onderneming voor
de gemeente Vorden. „De cijfers zijn gewel-
dig meegevallen. Natuurlek zijn tegenval-
lers nooit uit te sluiten, maar gelukkig
hebben we hiervoor nog iets achter de hand.
Wij behoeden het kasteel voor de onder-
gang en deze kans mogen we niet voorbij
laten gaan," aldus mr. v. d. Wall Bake.

De heer J. F. Geerken (fraktievoorzitter
CDA) stelde zich eveneens zeer positief op
achter de voorstellen van B. en W. „Zo'n
project schept werkgelegenheid. De mid-
denstand kan t.z.t. bovendien een graantje
meepikken, terwijl de plaatselijke VW zeer
zeker i.v.m. het toerisme op het kasteel zal
„inspelen". In eerder stadium hebben we ge-
zegd de plannen van B. en W. te zullen
steunen wanneer de jaarlijkse lasten de
120.000 gulden niet te boven gaan. En dit
is dus niet het geval gebleken. Wel pleit ik
er voor de Vordense aannmers en onder-
aannemers in te schakelen, terwijl ook an-
dere urgente werken niet mogen worden be-
lemmerd," aldus de heer Geerken.
„Naar plaatselijke aannemers zullen we zeer
zeker streven," zo sprak burgemeester Vun-
derink.

Kruidentuin bij het kasteel!

J. F. Geerken:
, .Kruidendokter"

„Ik heb gelezen dat in een plaats in Bra-
bant vflf kruidentuinen zijn aangelegd. De
kruiden vinden bij de plaatselijke bevol-
king gretig aftrek. Wellicht een mogelijk-
heid voor Vorden t.z.t. bij het kasteel ook
dergelijke tuinen aan te leggen," aldus een
suggestie van de heer J. P. Geerken (CDA).

Vordens Belang schotelde de raad een be-
rekening voor die aanvankelijk de wenk-
brauwen bij het college deed fronsen (en
dan maar even de gezichten van sommige
raadsleden buiten beschouwing gelaten),
maar uiteindelijk maakte het fronsen plaats
voor instemmend geknik toen Vordens Be-
lang zich achter de voorstellen van B. en
W. schaarde, hoewel onder bepaalde voor-
waarden, maar daarover straks meer.
De heren De Boer en Gerritsen die blijk-
baar niet over één nacht ijs waren gegaan
kwamen tot de slotsom dat de jaarlijkse
exploitatiekosten van het kasteel Vorden
145.000 gulden gaat bedragen. „Dit is hele-
maal niet erg, want het geld is ervoor," zo
stelden de heren. „Het totale bedrag wat in
Vorden nl. beschikbaar is voor allerhand
doeleinden is rond 700.000 gulden waarbij
al is inbegrepen deze 145.000 gulden voor
het kasteel.
B.v. kunnen nog de volgende bedragen wor-
den uitgetrokken nl. 125.000 gulden (dorps-
centrum); 25.000 gulden (rouwcentrum)
65.000 gulden (direct wegenbeleid); 30.000
gulden (tennisbanen, recreatie, jeugd en
sport). Waar het de fraktie van Vordens
Belang voornamelijk om ging was om aan
te tonen dat het college met het bedrag
van 85.000 gulden als zijnde de jaarlijkse
exploitatiekosten voor het kasteel op een
verkeerde golflengte zit. „Met dit bedrag
gaat u volkomen de booit in," sprak de
heer Gerritsen.

Enfin de door Vordens Belang gelanceerde
cijfers werden door de raad en college on-
der de loepe genomen, waarbij geen enkele
opmerking kwam dat de cijfers niet juist
zouden zijn, hoewel een slag om de arm
werd gehouden omdat er niet voldoende ge-

legenheid was één en ander nauwkeurig te
bestuderen. (De becijfering van Vordens
Belang kreeg men deze avond pas voor het
eerst onder ogen).

Een opmerking van de heer Geerken
(CDA) van „het Ujkt er wel op dat het er
om gaat wie de grootste boekhoudkundige
kennis heeft", werd meewarig door de heer
Gerritsen terzijde geschoven.

Wethouder Bannink: „Gezien onze bereke-
ning en gezien de berekening van Vordens
Belang is het alleen maar een kwestie van
houden we meer of minder over!"

G. Bannink: „Rekenwonder"

Wist u dat!
Wist u, dat wanneer je 250.000 gulden van
250.000 gulden aftrekt je dan O overhoudt?
Wel het is zo, want de heer G. J. Bannink
(wethouder financiën) rekende het dins-
dagavond de raad van de gemeente Vorden
voor. Echt, uit zijn blote hoofd!

„Indien wij het belang van de bevolking in
onze overwegingen betrekken (ligging kas-
teel, bereikbaarheid kasteel, dorpscentrum
etc. etc.), dan menen wij dat wfl onder deze
omstandigheden niet aan de realisatie van
het kasteel-gemeentehuis kunnen meewer-
ken. Indien echter in alle rust en samen-
werking van het college en de gehele ge-
meenteraad aan enkele van deze omstan-
digheden een verandering ten goede gege-
ven kan worden, dan is onze fraktie bereid,
eventueel na kort beraad, een nieuwe afwe-
ging van belangen te overwegen," zo sprak
de heer Gerritsen. Aldus geschiedde want
de vergadering werd gedurende vijf minu-
ten geschorst.

Na deze schorsing kreeg de heer De Boer
desgevraagd te horen van burgemeester
Vunderink, dat het niet automatisch in-
houdt dat t.z.t. het huidige gemeentehuis
bestemd zal worden voor dorpscentrum.
„Wel staat de Stichting Dorpscentrum hier
positief tegenover (uiteindelijk maakt de
Stichting de plannen) maar alternatieven
bUjven beslist open." De heer De Boer had
in dit verband nl. gevraagd om twee schets-
ontwerpen te laten maken nl. één voor het
huidige gemeentehuis en één nieuwbouw-
project.

Tussen twee haakjes de raad voteerde deze
avond 2200 gulden t.b.v. de Stichting Dorps-
centrum (voor programma eisenpakket
dorpscentrum). Toen verder dan ook de
toezegging van burgemeester Vunderink
kwam dat de Lindenseweg volgend jaar zal

Burgemeester M. Vunderink
„Onze toekomstige kasteelheer"

worden verbeterd (u moet me echter niet
„pinnen" op welke tijd in het jaar, aldus de
heer Vunderink) stond niets Vordens Be-
lang meer in de weg om de voorstellen van
B. en W. m.b.t. tot de restauratie van kas-
teel Vorden aan te nemen. Dit in tegenstel-
ling tot de PvdA. „We blijven erbij, de ex-
ploitatiekosten zijn hoger dan door B. en
W. geschetst, we stemmen tegen," aldus de
heer Bosch. Uiteindelijk blijkt de vraag wie
kan beter rekenen, Vordens Belang of B.
en W. De toekomst zal het leren!

Naar aanleiding van een vraag van de heer
Ploeger (PvdA) deelde burgemeester Vun-
derink mede, dat b.v. wasautomaten ook
door de vuilnisophaaldienst moeten worden
meegenomen. Dit is grof huisvuil. „Wordt
het niet meegenomen, dan moet men zich
met ons in verbinding stellen," aldus bur-
gemeester Vunderink.
De heer Krol (PvdA) kreeg te horen dat er
een onderzoek gaande is betreffende een
gescheiden rij wielpad - langs de weg van
Vorden naar de Kranenburg. De heer
Tjoonk (WD) werd medegedeeld, dat er
zo spoedig mogelijk een oplossing zal wor-
den gezocht m.b.t. tot de stortplaats, die
medio volgend jaar „vol" is.

Dik buikje
„De Vordense trimclub die bij het vijfjarig
bestaan een prestatieloop heeft georgani-
seerd, was teleurgesteld over de geringe
deelname," zo vertelde wethouder Bannink.
„Wanneer het kasteel klaar is kan iedere
Vordenaar aan zijn trekken komen. Een
wandeling naar het nieuwe gemeentehuis is
goed voor het dikke buikje," aldus de heer
Bannink, naar aanleiding van opmerkingen
van sommige raadsleden dat het kasteel
niet centraal ligt.

Feeststemming

J. Gerritsen:
„Maak het ons
gemakkelijk"

„Gefeliciteerd met het behaalde succes. Ik
hoop dat u het ons in de toekomst, wan-
neer u in het kasteel zit, gemakkelijker
maakt," aldus sprak de heer J. W. M. Ger-
ritsen (Vordens Belang) aan het slot van
de raadsvergadering tot burgemeester Vun-
derink.
„Ik beloof het u niet, bovendien maakt u
het ons ook nooit gemakkelijk," repliceerde
de burgervader. „Och, ik dacht, u bent nu
toch in feeststemming, wie weet," kaatste
de heer Gerritsen terug.

Plezierig
„Fijn dat deze vergadering in een plezierige
sfeer heeft plaatsgevonden. Ik hoop dat dit
in de toekomst gecontinueerd zal worden,"
aldus sprak burgemeester Vunderink met
een voldaan gezicht aan het eind van de
raadsvergadering. Zou dit in Vorden dan
wel eens anders zijn geweest??

TTV Vorden besprak komende aktivitei-
ten tijdens algemene ledenvergadering
Een groot aantal leden van de Touwtrek-
vereniging Vorden zullen volgend jaar deel-
nemen aan de Open en Wereldkampioen-
schappen Touwtrekken, die medio novem-
ber in Kaapstad (Zuid-Afrika) worden ge-
houden. A] enkele jaren is men aan het
sparen en men za Ier alles op zetten om
deze reis te kunnen maken. De Nederland-
se afvaardiging zal daar ongeveer twee we-
ken door de Suid Afrikaanse Toutrek Unie
worden ondergebracht en maakt tussen-
tijds verschillende excursies naar In de om-

geving liggende bezienswaardigheden.

Aldus voorzitter J. Knoef op de druk be-
zochte ledenvergadering van de TTV Vor-
den die in het clubhuis op het Medler werd
gehouden. Er kwamen verschillende belang-
rijke punten aan de orde. Na onderling
overleg werd besloten om aan de nieuwe
indoor- of wintercompetitie met een team
deel te nemen. Er is een feestavond op
komst voor de leden van de touwtrekver-
eniging in combinatie met de Vrouwenclub

van het Medler en de schietvereniging, die
allen hun domicilie hebben in het clubhuis;
een feestcommissie zal onderzoeken of een
en ander te realiseren is. De jaarlijkse boe-
renkoolavond zal op 24 januari worden ge-
houden.
Het is nog niet gelukt om een nieuw voet-
balveld te krijgen, waarop de onderlinge
wedstrijden om 's winters in conditie te
blijven worden gehouden. De training zal
deze winter worden verzorgd door Harry
Groot Roessink en Jan Knoef, eerst alleen
op dinsdagavonden, later ook op vrijdag-
avond. Getracht zal worden om de jeugd te
animeren voor de touwtreksport door aan-
trekkelijke voorwaarden te stellen als gra-
tis lidmaatschap en kleding enz. om hier-
door met een jeugdploeg te kunnen starten
in het volgend jaar te houden zomercompe-
titie. Het was prettig te horen dat er nog
voldoende shirts aanwezig waren daar deze
speciaal gemaakt moeten worden.

Waarschijnlijk nog deze winter zal er een
interne verbouwing van het clubhuis plaats
hebben met name aan de keuken; men
denkt aan een kleine gezellige bar met
krukken. De nieuwbouw van het clubhuis
vordert te langzaam, zeer tot ongenoegen
van het bestuur. Men zal hier wat aan doen.

De contributie voor het komende jaar werd
vastgesteld op ƒ 20,— per lid. Nadat afge-
vaardigden benoemd waren voor diverse
recepties, werd nog meegedeeld dat begin
maart de jaarlijkse toneelavond wordt ge-
houden voor de leveranciers van oud pa-
pier, donateurs en leden.

Kursussen
jeugdsoos Vjoe
Voor de pottenbakkerscursus die de fam.
Colenbrander voor de jeugdsoos Vjoe te
Vorden organiseert kan men zich nog op-
geven, zo deelt het bestuur ons mede.
Voorts kan men zich bij Torn Klomp opge-
ven voor het schaken; terwijl Jaap Harm-
sen alle gewenste inlichtingen kan ver-
strekken m.b.t. het wilgenknotten.

Bezichtiging
kasteel Vorden
Zoals eertijds beloofd, wil het Comité tot
behartiging van de belangen van het kas-
teel Vorden alle inwoners van Vorden die
er prijs op stelen, in de gelegenheid stellen
het kasteel Vorden gratis onder leiding te
bezichtigen.
Omdat aangenomen mag worden dat res-
tauratie en verbouwing binnenkort zullen
gaan plaatsvinden is het gewenst, zo u dit
van plan bent, het kasteel nu te gaan be-
zichtigen; bfl eenmaal begonnen bouwacti-
viteiten zal er gedurende langere tijd geen
bezichtiging mogelijk zijn.
Data en bezichtigingstijden staan elders in
dit blad per advertentie vermeld.

Het Comité

Waterleiding
gesprongen
Daartoe telefonisch gewaarschuwd gingen
twee Vordense politiemannen op onderzoek
uit aan de Hengeloseweg, waar hevige knal-
len onder het wegdek werden gehoord. Het
leek alsof er tegen het wegdek werd ge-
klopt. Vermoed werd dat er met de water-
leiding (transportriool) van de WOG iets
niet in orde was en dat bleek juist te zijn.
Immers plotseling klonk er een luide knal
en even later kwam de buurt, die bijna door
het gerommel op stelten was gezet, vertel-
len dat er bijna geen water meer was. De
politie waarschuwde de WOG dat er een
sok - de verbinding tussen twee buizen -
was gesprongen. Het lek werd afgesloten
en omstreeks tien uur was de zaak gezond,

edurende die tijd was er over een afstand
van ongeveer 300 meter geen water.

KPO
In het kader van het winterprogramma
werd door de KPO afd. Kranenburg-Vor-
den in zaal Schoenaker een ontwikkelings-
avond gehouden. Er was een grote belang-
stelling voor de demonstraties over het ver-
vaardigen van kunststukjes van glasmo-
zaïek, die gegeven werd door de heer Tim-
mermans uit Asselt bij Apeldoorn. Presi-
dente mevrouw v. d. Sligte kon ruim 55
dames welkom heten waaronder twee nieu-
we leden.
Nadat de heer Timmermans, kunstenaar
van beroep, een aantal eigen kleurenopna-
mes vertoonde van door hem vervaardigde
werkstukken als gevelversiering aan scho-
en, voor bungalows, plaquettes voor kleu-
;erscholen, ziekenhuizen (enkele met meer

dan 120 hierin verwerkte kleuren) toonde
irj de dames hoe men zelf als men een
>eetje handig is ook kleine mozaïekstukken
kan maken. Dit dan met behulp van de ma-
terialen als lijm, gekleurd glas, penseel en
>alet. Nadat iedereen een of meer kunstige
versieringen had vervaardigd werd beslo-
en om bij voldoende deelname in het voor-
aar van 1976 een cursus van vier lessen te
jeven.

Meegedeeld werd dat op 26 november a.s.
de eerstvolgende KPO-biJeenkomst wordt
;ehouden; het wordt een gezellige avond
•ol verrassingen in de sfeer van het ko-

mende St. Nicolaasfeest. Op woensdag 17
december wordt 's middags de jaarlijkse
terstmiddag voor de bejaarden gegeven
met daarop aansluitend 's avonds voor de
eigen leden. Mevrouw v. d. Sligte dankte
ot besluit de heer Timmermans en zijn as-
sistent voor de mooie en leerzame avond.

NCVB afd. Vorden
De NCVB afd. Vorden hield haar ledenver-
gadering op dinsdag 21 oktober in zaal Es-
kes. Ds. Stoutnüjer uit Voorst hield een le-
zing over: Zfln secten stiefkinderen van de
kerk. Na de pauze was er een discussie,
waar veel gebruik van werd gemaakt.

De kollekte voor het Geestelijk Gehandi-
capte Kind heeft in onze gemeente opge-
bracht ƒ 5778,38. Hartelijk dank aan kollek-
tanten en gevers.

Paardesport
Op 18 oktober behaalden onze ruiters op
de samengestelde wedstrijd te Varsseveld
de volgende resultaten:
Annie Lebbink met Mr. Ed 19e samenge-
steld; Peter Hollander met Meteoor 2e
dressur en 27e samengesteld; Bert Wagen-
voort met Lighfeet 4e dressur, 6e cross-
country; 3e samengesteld.

Maandag1:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, iedere
donderdag

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Elke laatste vrijdag van d« maand: ruil-
beurs (Jeugdcentrum)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

Oktober:
29 Welfare Ned. Rode Kruis afd. Vorden

houdt een verkoopmiddag in De Wehme

November:
6 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.
7 Bazar en rommelmarkt t.b.v. Geref.

jeugdwerk
8 Idem
8 Prinsenbal karnavalsver. De Deurdrea-

jers in residentiezaal Schoenaker
10 Rayonlezing EHBO
11 Bejaardensoos Kranenburg
12 Herv. Vrouwenver. Dorp
14 De vogelver. De Vogelvriend, nat. jubi-

leumtentoonstelling zaal Schoenaker
15 Idem
16 Idem
15 Vogeltentoonstelling Vogelver. Ons Ge-

noegen in het Jeugdcentrum
16 Idem
18 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
18 Herv. Vrouwengroep Linde
19 Plattelandsvrouwen
20 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.
21 Toneeluitvoering Jong Gelre zaal

Schoenaker
22 Idem
22 Voetbalver. Baakse Boys, 25-jarig be-

staan zaal Herfkens te Baak
22 Zanguitvoering Excelsior, Herv. Kerk
24 Bloemschikcursus KPO
26 KPO

December:
2 Herv. Vrouwengroep Linde
4 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.

(Sint)
9 Bejaardensoos Kranenburg

16 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
17 Plattelandsvrouwen
17 KPO
18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.

(kerst)
23 Herv. Vrouwengroep Linde
27 Bal voor gehuwden en verloofden,

zaal Schoenaker

anuari:
3 Nieuw j aarsf eest Jong Gelre, zaal Smit

17 Feestavond W Vorden zaal F. P. Smit

>e besturen van de verenigingen worden
rerzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.



Al onze broodsoorten
worden gebakken door

Van Asselt
dus kwaliteit!

A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 26
telefoon 1877

Te koop gevraagd:

kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

Restanten
plakplastic

natuurlijk bij

Schildersbedrijf
UITERWEERD
Ruurloseweg 35

UW FOTOGRAAF

voor bruids-, fami-
lie-, diner-reportages
familiefoto's aan
huis en ook in onze
studio's maken wij
moderne bruidsfoto's

Foto A.D. Ruurlo
telefoon 1775
Foto DolphljnVorden
telefoon 1313 b.g.g. 1286

BEST BROOD

dat brood
wat u haalt bij

Schurink
Burg. Galléestraat 26
telefoon 1877

Kunstffebftten-reparatle

Droqisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop gevraagd:

LEGE B.V.'s
overdracht notarieel.

Aanbiedingen:
Adviesbureau voor Mid-
den- en kleinbedrijf
Margrietlaan l, Vorden

Restanten
behang

natuurlijk bij

Schildersbedrijf
UITERWEERD
Ruurloseweg 35

UIT l
GOED VOOR U l

Uitschieter van de week:

TERLENKA ROK
4 baans met ceintuur in alle
modekleuren norm. 39,50 d. w. 35,-

KINDERPANTALONS
15,- en 19,50

MODECENTRUM

TEUNISSEN Ruurlo
Telefoon 05735-1438

RUSTIEK
BOERDERIJTJE

En de inrichting? Knus en toch ruimtelijk, met zin
voor het kreatief detail.

Of misschien heel luxe en doelmatig met royaal eigentijds
woonkomfort. Kies maar, naar eigen eisen en inzichten.

Goed advies is onze specialiteit.
En wij maken van uw boerderijtje een huis

met persoonlijkheid en karakter.
inter-styte

WIM POLMAN b.v.
VORDEN, Dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

spoorstraat 46 ruurio

rechtstreeks van fabriek aan verbruiker
• PRACHTIGE SCHADUWRUITEN

in wol en draion. Natuurlijk bijpassende
uni's en strepen 150 breed, vanaf 12,90

• DAMESMANTELS EN COATS in wol, tweed
en corduroy, loden enz. vanaf 98r-

• KINDERJACKS, PARKA'S EN JOPPERS
natuurlijk ook in AaBe

• En natuurlijk de volledige kollektie
BURDA PATRONEN
en een grote sortering FOURNITUREN

TEL 1348, OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13-17 UUR
DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG £-17 UUR
WOENSDAG, ZATERDAG, 9-13 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

Café-Reetaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

WEEKENDAANBIEDING

H.H. VEEHOUDERS

Zet uw roodbontjes of zwartbontjes deze winter
niet weer op de keiharde steen- of betonvloer. Ze
zjjn er met het beenwerk niet tegen bestand. Dus
vroegtijdig opruimers. Zet ze op een INDIANA
RUBBERSTALMAT en ze gaan jaren langer mee.
We hebben ze voor elke standlengte in voorraad.
Worden door ons gratis en vakkundig gelegd.
Ook in uw ligboxstal. Koop u niet arm aan duur
strooisel. Zwaar gegalvaniseerde gruprooster en
let op: dubbel gelast. 10 jaar garantie. 80 x 100
cm ƒ 66,—; 100 x 100 cm ƒ 88,— met 8 mm onder-
balken, BTW inbegrepen. Direct uit voorraad en
op maat van de grup. Verder alles voor uw stal.

A. R. Wagenvoort - Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden - Tel. 05752-1259

Zware kwaliteit
BADDOEKEN 5,95

Passende
GASTENDOEKJES 2,25

Passende
WASHANDJES 1,00

WONINGINRICHTJNG
MANUFACTUREN

H ELM INK

Judo en jeugdjudo
te beginnen op woensdag 5 november

De lessen zijn als volgt:
5—6 uur: judo 6-7-8 jaar

6—7 uur: judo 9-10-11 jaar

7—8 uur: judo 12-13-14 jaar
8—9 uur: judo of zelfverdediging
15 jaar en ouder

De gehele leiding is in handen van
H. Prinsen

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Biedt te koop aan:

Ford Escort 1970
Ford Taunus coupé 1300 .. 1970
Mercedes 280 S 1970
Renault R4 1971
Opel Manta 1600 S 1972
Citroen 2CV 4 1971
Opel Rekord 1700 4-deurs 1970
Peugeot 404 dec. 1970
Hanomag F 25 diesel
met zijruiten 1972
Simca 1301 Special 1973
Taunus 1300 L coupé dec. 1970
Renault R 12 TL , 1973

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

Brengt u een dezer dagen eens een bezoek aan
onze nieuwe showroom.

EN TOCH . . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utpl«'iis«'\v«'K - Vorden Telefoon 05752-1514

Veilig Verkeer Vorden
Ook dit jaar weer bieden de Vor-
dense garagebedrijven u

GRATIS

gelegenheid voor

verlichtings-
en bandenkontrole

en wel:

maandag 3 november:
Garage Groot Jebbink, van 19.00—20.30 uur
donderdag 6 november:
Garage Kuypers, van 19.00—20.30 uur
vrijdag 7 november:
Garage Boesveld, van 19.00—20.30 uur
zaterdag 8 november:
Garage Kurz, van 70.00—11,30 uur
maandag 10 november:
Garage Tragter, van 19.00—20.30 uur

DE GROTE MODE

echt loden
dames- en
herenjassen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

iteeds dofltrtfftnd!

Zutphenseweg • Vorden - Tel. 1272

als u van een lekker
vbt pak houdt
Vlot en sportief behoren bij elkaar,
dat ontdekt u direkt wanneer u zo'n

kostuum aantrekt. Net even anders dan
het ''gewone" van iedere dag.

Uitstekend idee eens te komen passen,
wanneer het u past.

tcKtiel en mode
/chooldermciA

School met de Bijbel
„HET HOGE"

feestelijke
ouderavond
op donderdag 6 nov. a.s. in
het Jeugdcentrum, aanvang
7 uur.

De kinderen van de zesde klas
verzorgen het programma.
Zang, muziek, volksdansjes,
toneel, musical.

Ouders, leden en belangstellenden
hartelijk welkom.

Denken aan detoeko
z'n voordelen

»M**4 1% A AAmist heeft

Nu meteen af. Verstandig met aardgas
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen Houdt de warmte binnen
van aardgas:

• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huis

We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart.
Zoveel u kunt.
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken in lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst.

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekening terug.
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N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak



Verhuisd:
m.i.v. 4 nov. a.s. houdt

R. J. JANSEN
VAN DE BERG
fysiotherapeut

zijn praktijk aan de
Cbristinalaan 16. V orden
telefoon 1507

I.v.m. deze verhuizing
vrijdag 31 oktober en
maandag 3 nov. ,

géén praktijkuitoefening

Te koop: een knollenpluk-
ker. Wuestenenk, Strodijk
9, Vorden

Te koop: walnoten. Tele-
foon 1627, Vorden

Gratis af te halen: jonge
hond, 4 maand oud.
Van Asselt, Zutphense-
weg 18

Te koop: slachtkippen.
G. Brandenbarg, Zelledijk
l, Vorden

Te koop: l perceel knol-
len. B. Rossel, Hilverink-
weg 3. Vorden

Te koop: 2 loden meisjes-
jagersjassen maat 176
groen en maat 167 blauw
ƒ 30,— per stuk.
Telefoon 6814

Te koop: een beste dekrij-
pe Gr. Y .beer bij B. F.
Bennink, Wildenborchse-
weg 18, Vorden, tel. 6745

Restanten
schuimvinyl
wanbekleding

natuurlijk bij

Schildersbedrijf
UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Maandag 2 nov. begint
de verkoop weer van de
STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9-13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

BROOD
Gezonde voeding !
Haal het bij

Schurink
Burg. Galléestraat 26
telefoon 1877

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Geopend 8.30-12.30

PIJPROKEN
MANNENWERK!

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, t*l. 1553

Restanten
vinylbehang

natuurlijk bij

Schildersbedrijf
UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Voor:

voordelige en goede
dameskonfekfle

naar:

KONFEK11EBEDRIJF

I.AMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden
De zaak waar ze ook
maatkonfektie maken.
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Haal het bij

Schurink
Burg. Galléestraat 26
telefoon 1877

HENK LEUVERINK

en

TRUDY EYKELKAMP

gaan trouwen vrijdag 31 oktober om 11
uur in het gemeentehuis te Doetinchem.
Zaterdag l november wordt het huwelijk
ingezegend in de St. Augustinuskerk te
Gaanderen-Zuid om 10.30 uur door
pater H. Franck.

Receptie zaterdag van 14.30 tot 16.00
uur in café-rest. „'t Wapen van 't Med-
ler". Ruurloseweg 114 te Vorden.

Gaanderen, oktober 1975
Toekomstig adres: Burg. Galléestr. 4, Vorden

Inplaats van kaarten

BENNIE KREEFTENBERG
en
HANNY MEENINK

geven u, namens wederzijdse ouders, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk.
De voltrekking zal plaatsvinden op don-
derdag 6 november a.s. om 14.00 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Zelhem, Prinses Beatrixstraat 19
Vorden, Zutphenseweg 90
Toekomstig adres: Tuger 200, 's-Heerenberg

U kunt ons feliciteren van 15.00-16.30
uur of vanaf 19.30 uur in zaal Smit te
Vorden.

LAMMERT RIETMAN

en

JANNIE VAN TIL

geven u, mede namens hun ouders, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats-
hebben op donderdag 6 november a.s. om
11.00 uur in het gemeentehuis te
Warnsveld.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Herv. kerk te Warnsveld door
de weieerwaarde heer ds. C. Fortgens.

Warnsveld, oktober 1975
„Groot Starink" - „Waardmans Hofstede"
Toekomstig adres: Geesinkweg 11, Warnsveld

Receptie van 15.30-17.00 uur in
De Uitrusting te Eefde.

Inplaats van kaarten

Zondag 9 november a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd.

G. H. EENINK
G. EENINK-HISSINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30
uur in manege „De Heikamp", Hengeloseweg
C l, Ruurlo.

Vorden, november 1975
HetKerspel 11

Inplaats van kaarten

Op zaterdag l november a.s. hopen wij D.V.
met onze kinderen en kleinkinderen ons 40-
jarig huwelijk te herdenken.

D. PARDIJS
en
G. PARDIJS-NORDE

Gelegenheid tot feliciteren n.m. van 15.00 tot
16.30 uur in „De Hoofdige Boer" te Almen.

Lochem, oktober 1975
Velhorst 7

Op vrijdag 31 oktober hoopt
OPA ASSINK

zijn 80e verjaardag te vieren.

In verband met ziekte wordt zijn verjaar-
dagsfeest uitgesteld tot nader te bepalen da-
tum.

De kinderen.

Vorden, oktober 1975
Vordensebosweg 7

WEEKENDAANBIEDING

Denus
mocassin
in zwart leer

nu 31,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Openstelling van het
Kasteel Vorden

Alle inwoners van Vorden
kunnen op 1 en 2 november
a.s. gratis het Kasteel Vorden
onder leiding bezichtigen.

Op beide dagen is het kasteel hiertoe geopend
van 14.00 tot 16.50 uur. Ingang vanaf de
Horsterkamp - zijde Ruurloseweg - en vanaf
de Schuttestraat.

Het komité.

specials
DE GROTE TREND
Sprankelende herfstkleuren
in fijne kombinaties

Blouses
Kieltjes
Truitjes
Vesten
Pulli's bij
rokken en
pantalons

De kreatie in nieuwe stijl!
Kom snel even kijken

MODEHLHS

Vhseï
VORDEN TEL (06752) 1381

REKLAME

VRIJDAG EN ZATERDAG

Bak nu uw eigen

speculaas
wij hebben deeg voor u
plm. 300 gram per bakje

BAN KETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléeatraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

SPECIALITEIT: ZWANEHALZEN

H et is ons aangenaam geweest om 28 jaar prettig zaken met u te heb-
ben gedaan. Daar wij voor onze zaak een opvolger hebben gevonden,
die genegen is de zaak op dezelfde voet voort te zetten, zal het bedrijf
per 3 november 1975 aan de heer H. J. van Lochem worden overge-
dragen.

Wij zeggen u hartelijk dank voor het vertrouwen dat u ons heeft wil-
len geven en hopen dat u in de toekomst een even prettige relatie kunt
opbouwen met de heer H. J. van Lochem.

L. SCHOOLDERMAN

G. C. SCHOOLDERMAN-LANGELER

Het is ons een genoegen om H te kunnen mededelen, dat wij het bedrijf
van de heer L. Schoolderman hebben kunnen overnemen. Wij hopen
dit op dezelfde voet en onder dezelfde naam voort te zetten en heb-
ben de heer L. Schoolderman bereid gevonden om ons voorlopig nog
wat te adviseren en hopen dat u ook ons een kans wilt geven om een
vertrouwelijke en prettige relatie met u op te bouwen.

H. J. VAN LOCHEM

A. G. C. VAN LOCHEM-JORDAAN

Vorden, oktober 1975

Raadhuisstraat 22

Maandag tot en met donderdag 6 november GESLOTEN
wegens inventarisatie en interne verandering.

In Contact van a.s. woensdag 5 november vindt u een
speciale openingsadvertentie.

LAAAAAA/*ftftA^*Mmm^*%üiml|rW¥VVYWVWYyxxxvyxyy

HERFST - PLANTTIW
Wij hebben voor u 'n ruim assortiment in coniferen,
heesters, hagen, heide, rozen, rhododendron, azalea
enz.

SPECIALE AANBIEDING:
een leuk BLAUW CONIFEERTJE, zolang de voor-
raad strekt, voor maar ƒ 2,—.
Alléén vrijdag en zaterdag partikuliere verkoop

BOOMKWEKERIJ - TUINCENTRUM

Af. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26 - Vorden - Telefoon 05752-1464

Weer ontvangen

NIEUWE
WINTERMANTELS
CORDUROY MANTELS

FLANNEL MANTELS

vanaf

vanaf

98,-
129,50

159,-
169,50

59,50
MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Vrijdags koopavond

VELOURS EN KAMGAREN
MANTELS vanaf

TWEED EN RUITMANTELS
vanaf

COATS EN 3/4 JASJES
vanaf

kunt u overal, maar merktapijt met volledige garantie niet

Koopt daarom bij uw

vertrouwde woninginrichter

* Meer keus - Uit voorraad te leveren

* 5 jaar slijtgarantie en beslist niet
duurder

* Terwijl wij uw tapijt vakkundig en
gratis leggen

* Zie onze tapijtshowroom

WON ING l N RICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEl 05/52 1514



Sint Nicolaas komt 22 nov. in Vorden
De Vordense winkeliers laten u weer profiteren van een knalaktie

met duizenden guldens aan prijzen. De «ktie begint 14 november.

Ter gelegenheid van dit grootse feest geven wij weer een

FEESTKRANT
uit samen met de Vordense Winkeliersvereniging. Deze feestkrant

wordt verspreid in de week van 17 november in Vorden, Hengelo,

Steenderen, Baak, Wichmond, Warnsveld, Almen en Barchem. De

mm-prijs bedraagt 28 cent per mm per kolom.

Kopij voor deze feestkrant inleveren voor 1 november a.s. bi)

Drukkerij Wee vers b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden

Nieuw Nieuw Nieuw

W.A.-Extra
voor personenauto's

Dit is in het kort de
nieuwe WA-Extra
• Wettelijke aansprakelijkheid

max. ƒ 1.000.000,-
• Vervoer van de auto en van de inzit-

tenden na een ongeluk binnen
Nederland

En „Extra" zonder eigen risiko:

• Ruitbreuk en schade door scherven
• Dief stal/braak
• Joy-riding
• Verduistering
• Brand
• Kortsluiting
• Ontploffing
• Blikseminslag
• Stormschade door bomen, dakpan-

nen enz.
• Natuurrampen, zoals overstroming

en lawine
• Botsing met loslopende dieren en

overstekend wild
• Schade bij transport per boot of trein

(geen schrammen, krassen of lak-
schade)

• Verlies van deel III kentekenbewijs
door bovengenoemde oorzaken

• „Extra"-schade leidt niet tot
no-claimverlies

De premie voor dit Extra-gedeelte be-
draagt slechts 1 % van de

dagwaarde
minus de no-claim.

Het juiste adres voor al uw verzekeringen

Makelaars- en Assurantiekantoor

J. van Zeeburg en Zn.
Het Jebbink 11 - Vorden
telefoon 1531

serviezen en restanten
voor

halve prijzen
Zie etalage en in de winkel

KOERSELMAN

Vrijdag 31 oktober a.s.
start het Nuf de

RUILBEURS
voor alle verzamelaars, verzame-
laarsters en verzamelaartjes in
Vorden.

Aanvang: 7 uur. Plaats: Jeugdcentrum

Gevestigd
* Adviesbureau voor het Midden- en

Kleinbedrijf

* Administratie- en boekhoudbureau

* Belastingzaken

* Tussentijdse rapporten met goede
begeleiding

* Geen achterstand in uw boekhou-
ding en aangiftes

J. W. DE JONG
Margrietlaan 1, Vorden
tel. 05752-2504 - tel. 085-619101

eonconi»!
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

DANSEN
2 november

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••v*

NEW FOUR

Adverteren doet verkopen

Bazar en
rommelmarkt
op 7 en 8 november t.b.v.

het Geref. jeugdwerk

Ze zij n er weer!
Originele
letterkasten

(de enige originele)
te gebruiken als wanddekoratie
ƒ 45,— per stuk

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

HAMBURGERS
3 stuks

AJUINBURGERS
3 stuks

ROLLADESCHUVEN
3 stuks

Voor de boterham

588
448
498
195
298
298

150 gram
150 gram
150 gram
150 gram
250 gram

ONTBIJTSPEK
TONGWORST
BOTERHAMWORST
PEKELVLEES
KOOKWORST stuk

1,34
1,34
1,19
1,48
1,98

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Gratis af te halen: 2 jon-
ge foxhondjes en puin
Telefoon 05752-6752

Velen zien
uw etalage

duizenden
zien uw

advertentie

ITT* * * off. dealer
SCHAUB-LORENZ
Radio Televisie Afspeelapparatuur Autoradio

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

— 3 jaar garantie op alle types
kleurentelevisie

— 2 jaar garantie op alle overige
apparatuur

— Eigen servicedienst, ook in de
weekends

— 3 maanden garantie op iedere
reparatie
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Voetbal
VORDEN „DE BOOT IN"
TEGEN COLTJMBIA 2—1

Vorden l tot dusver in deze competitie
vooral in uitwedstrijden zeer sterk op dreef,
heeft het in Apeldoorn tegen Columbia niet
kunnen klaren en verdiend met 2—l ver-
loren.
Verdiend omdat de thuisclub veel feller
speelde en bij de bezoekers de wedstrijd
door enkele spelers te licht werd opgevat.
Columbia dat startte met een offensief,
kreeg na tien minuten een vrije schop toe-
gewezen wegens een overtreding van Heer-
sink. De vrije schop werd door Achterstraat
fraai ingeschoten: l—0.
Columbia bleef het beste van het spel hou-
den en de Vordense doelman Meyer moest
herhaalde malen in aktie komen om het ge-
vaar te keren. H$ deed zijn werk bekwaam.
Vijf minuten voor rust omspeelde Bert Vlog-
man enkele Columbia-verdedigers, waarna
hij de bal op listige wijze over de keeper
heen lepelde. Jammer voor hem stond de
lat een doelpunt in de weg.
De tweede helft begon met een lichte veld-
meerderheid van Vorden, hetgeen na een
kwartier spelen resulteerde in een doelpunt
van Geert Heersink, na 'n uitstekende pass
van Bertus Nijenhuis. De thuisclub liet het
heir niet bij zitten en nam het heft gelei-
delijk weer in handen. Scoringskansen ont-
stonden er echter niet. Ook de Vordense
aanvallers kwamen niet meer tot grootse
daden. Tien minuten voor tijd haalde Co-
lumbia de winst definitief naar zich toe
toen Jimmink in buitenspelpositie scoorde.
Felle Vordenprotesten werden door de ar-
biter weggewoven. Einduitslag: 2—1.

SV RATTI l—FC ND3UWLAND l
Afd. zaterdag

Over deze wedstrijd valt weinig goeds te
vertellen. Het was in één woord een zeer
slechte wedstrijd van de zijde van SV Ratti.
FC Nieuwland, vorig jaar Ie klasser, speel-
de met veel meer inzet en de ervaring die
zij in de Ie klas hebben opgelopen was dui-
delijk te zien. Na enkele minuten spelen
moest W. Berenpas, die nog last had van
de blessure die hij vorige week had opge-
lopen, al vervangen worden door Kremers.
Deze speler, normaal uitkomend in het 4e
elftal, kreeg het dan ook zeer moeilijk en
daarom moesten de andere achterhoede-
spelers regelmatig bijspingen, hetgeen be-
tekende dat er gaten vielen.
Maar Ratti kon de stand nog steeds op
O—O houden. Tot vlak voor rust doelman
Ebbink de bal liet glippen die beslist niet
onhoudbaar was. O—l voor FC Nieuwland.
Na rust bracht SV Ratti er dan ook niets
meer van terecht en zo werd het dan ook
al snel 2—O voor de bezoekers.
Omdat de wedstrijd later begon daar de
scheidsrechter niet was opgekomen en de
wedstrijd werd overgenomen door de goed-
leidende W. Bekker, werd het zeer moei-
Iflkom alle spelmomenten goed te kunnen
waarnemen. Ook al door de mist die steeds
dichter werd, werd het spel rommeliger en
harder.
SV Ratti mocht even terugkomen door een
doelpunt van W. Stokkink: l—2. Maar S V
Ratti kon de moed niet opbrengen om door
te drukken en zodoende FC Nieuwland
weer aan de aanvallen kon beginnen.
FC Nieuwland zag dan ook nog twee doel-
punten voor hun neus voorbijgaan. Een
werd afgekeurd wegens handspel en de an-
dere voor buitenspel. Hierna werd de hard-
werkende H. Eggink nog vervangen door
H. Teunissen. Een wissel die beslist geen
verbetering was. Direct na deze wissel
moest H. Heflink door een knieblessure het
veld verlaten, maar omdat de soep op was,
moest men met 10 spelers de wedstrijd uit-
spelen. Nog eenmaal kon FC Nieuwland
scoren en de stand op 3—l in hun voor-
deel brengen. Een wedstrijd om zo vlug mo-
gelijk te vergeten.

RATTI 1-SHE: 0—4

Ratti l afd. zondagvoetbal kreeg in eigen
home een fikse O—4 nederlaag te slikken
van een der zwakste ploegen uit de afde-
ling, te weten SHE uit Hall bij Eerbeek.
Al na vijf minuten lag nummer één achter
doelman Johan Huitink, terwijl enkele mi-
nuten later voor de twee maal werd ge-
scoord; hierbij ging de Ratti-goalie niet ge-
heel vrijuit. Ratti kreeg nog wel enkele
kansen om de score te reduceren, maar
toonde te weinig initiatief.
In de tweede helft werd een wijziging aan-
gebracht; G. Steg werd vervangen door H.
Bekken, terwijl een kwartier voor 't einde,
toen de stand al O—3 was H. Bijen (rechts-
back) inviel voor G. Huitink. Het pleit was
echter al beslecht en toen SHE nogmaals
de doelmond kon vinden was er niets meer
aan te doen. Voor Ratti zal het nu de taak
zijn om te proberen door meer uithoudings-
vermogen en initiatief in de komende wed-
strijden een aantal punten te verzamelen
daar anders de gevarenzone dichtbij komt.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: S V Ratti-FC
Nieuwland l—3; Helios 3-SV Ratti 2 O—3;
Almen 3-SV Ratti 3 7—2.

Uitslagen afd. zondag: Columbia-Vorden
2—1; Vorden 2-Pax 2 3-3; Vorden 3-Voorst

3 5—2; Sp. Dieren 3-Vorden 4 l—0; Vorden
5-Oeken 4 l—1; Juventus 3-Vorden 6 2—1;
Sp. Brummen 7-Vorden 7 l—7.

Programma afd. zaterdag: Avanti 1-SV
Ratti 1; SV Ratti 2-Harfsen 4; SV Ratti 3
vrij; S V Ratti 4-Sp. Eefde 3.

Programma afd. zondag: Vorden-Viod; AD
3-Vorden 2; Zutphen 3-Vorden 3; Vorden 4-
SVBV - Juventus 5-Vorden 5; Vorden 6-Sp.
Dieren 4; Vorden 7-Baakse Boys 4; Warnsv.
Boys al-Vorden al.

Dammen
KAMPIOENSTITEL VOOR VORDENSE
DAMMERS BINNEN HANDBEREIK

Met nog twee wedstrijden te spelen moet
er een wonder gebeuren wil het eerste tien-
tal van de Vordense damclub DCV 't kam-
pioenschap nog ontgaan. Ditmaal werd de
zesde achtereenvolgende overwinning be-
haald en wel tegen Denk & Zet l uit Laren
welke club met een 14—6 nederlaag huis-
waarts werd gestuurd.
De individuele uitslagen waren als volgt:
H. Qrotenhuis-Joh. Nijman 2—0; S. Wiers-
ma-B. J. Stegink 2—0; G. Dimmendaal-A.
J. Haytink O—2; H. KI. Kranenbarg-H. En-
deman O—2; B. NiJenhuis-W. Lueks 2—0;
W. Heuvink-H. J. Beltman l—1; B. H.
Breuker-Joh. Visschers l—1; T. Harmsma-
J. H. Beuzel 2—0; G. Wassink-G. H. Stege-
man 2—0; W. Sloetjes-D. J. Mombarg 2—0.
Het tweede tiental van DCV kwam ook
goed voor de dag door uit met 9—11 van
Denk & Zet uit Zevenaar te winnen. De in-
dividuele uitslagen waren: Willemsen-J.
Oukes O—2; Edink-H. Wansink 2—0; Kuis-
man-J. Hoenink O—2; Koele-H. W. Esse-
link 2—0; Neger-G. Hulshof 2—0; Leeu-
wenhage-J. Masselink O—2; Fontein-H.
Scheffer O—2; H. Neger-H. Ruesink 1—1.
Borden 9 en 10 regl. remise.

ONDERLINGE DAMCOMPETICTE DCV

Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Rossel-Hulshof l—1; Wansink-Reuver 1-1;
Oukes-Masselink 2—0; A. Wassink-Van
Dijk 1—1; Boudri-Esselink 2—0; A. Wen-
tink-Hoenink l—1; Gosselink-H. KI. Brinke
2—0; H. Graaskamp-G. Gosselink l—1; J.
Oltvoort-P. Steenbreker 2—0; M. van Oel-
H. Schipper 2—0; H. Teerink-C. van Oei
l—1; E. Postma-A. Grefhorst 2—0; E.
Bruinsma-R. Bruinsma O—2; T. Gille-B.
Hiddink O—2; G. Memelink-G. Brummgl-
man O—2; E. Brummelman-G. Brui
man l—1; E. Bruinsma-T. Gille
Hiddink-R. Bruinsma l—1.

Waterpolo
DAMES VAN VORDEN EN EERBEEK
SPEELDEN ZATERDAGAVOND OM
ELF UUR!

Zowel het damesteam van Vorden als van
Klarenbeek waren zaterdagavond gehandi-
capt bij het spelen van hun competitiewed-
strijd. Deze ontmoeting stond nl. in Apel-
doorn op het programma en wel 's avonds
om 22.00 uur.
Door omstandigheden liep de ontmoeting
uit tot 23.00 uur. „U kunt wel nagaan welk
een krankzinnige tijd. Wij hebben gewoon
doelbewust enkele van onze jongere speel-
sters niet opgesteld. Dacht u dat wij bij de
ouders durven aankloppen om hun te ver-
tellen dat dochterlief 's zaterdagsavond 30
kilometer van huis om elf uur een compe-
titiewedstrijd moet spelen. Vergeet 't maar.
Protesten van ons bij de Bond zijn op niets
uitgelopen, maar we laten het hier beslist
niet bij zitten," aldus vertelde ons een he-
vig verontwaardige heer B. Brandenbarg,
bestuurslid van de poloclub Vorden.
De wedstrijd zelf werd met 9—2 door Vor-
den gewonnen. By de rust leidden de Vor-
dense dames met 4—l dankzij doelpunten
van Anneke Sikkens, Marleen Sikkens, He-
leen Maljers en Truus Brandbarg. Tegen
scoorde Trees Bouman, die direct na de
rust voor 4—2 zorgde. Vorden liep toen tot
9—2 uit door doelpunten van Truus Bran-
denbarg (2x); Heleean Maljers (2x) en
Anneke Sikkens.

VORDEN l (HEREN)-VAHALIS TIEL
5—1

De heren van Vorden hebben zich zaterdag-
avond in Eefde keurig hersteld van de gro-
te nederlaag van vorige week. Tegen Va-
halis 2 uit Tiel werd een 5—l zege behaald.
Het was in de eerste drie speelperiodes een
vrijwel geltjkopgaande strijd, waarbij de
voorwaartsen van Vorden schotvaardiger
waren dan hun collega's uit Tiel. In de eer-
ste periode was de stand l—l, waarbij voor
Vorden Erik Rikkerink het doelpunt op zijn
naam schreef.
In de tweede periode, Vorden had defensief
weinig problemen met Vahalis, bracht Ar-
jan Mengerink de stand op 2—l, waarna in
de derde periode Rikkerink de stand op 3-1
bracht. In de vierde periode gelukte het
Vorden om Vahalis geheel op eigen helft
terug te dringen. Erik Rikkerink en Arjan
Mengerink brachten de eindstand toen op
5—1.

Volleybal

Wilhelmina 2. De koplopers uit de beide
promotieklassen resp. de heren- en dames-
afdeling maakten ook deze week geen fout:
Wilhelmina l won bij de heren van DVC en
Isala 2 gaf bij de dames SVS 2 het na-
kijken.
Een van de opmerkelijke successen uit de
lagere regionen waren de overwinningen
van WIK l (dames l Zutphen) op het ster-
ke DVC en van DVO (heren 2 Zutphen) op
Voorst 2. Verrassend was de O—3 neder-
laag die leider Wilp in heren l Deventer
kreeg te slikken van Colmschate 1.

Heren promotieklasse
Wilhelmina l gaf geen krimp tegen DVC
en bleef zodoende aan de leiding, eindstand
O—3 voor de Zutphenaren. WIK Steenderen
heeft moeiet om mee te komen en kan zich
Boemerang l, eveneens een der zwakke
ploegen, ternauwernood van het lijf houden;
de 2—2 gelijke stand gaf de verhouding
goed weer. Valto en het eerste van SVS
speelden in de middenmoot, waarbij SVS
de sterkste bleek: O—3. Isala 2 behield de
aansluiting bij de kopgroep door Bruvoc
met 3—l te verslaan, terwijl ABS een goe-
de beurt maakte en Isala 3 kansloos liet:
3—1.
Stand: Wilhelmina l 7 gespeeld 14 punten;
Hansa 2 5—10; Isala 2 5—10; ABS l 5—7;
SVS l 4—5; Isala 3 5—4; Valto l 4—2;
DVC l 5—2; WIK l 5—2; Bruvoc l 6—2;
Boemerang l 6—2; Stokvissen l 3—0.

Dames promotieklasse
Het eerste team van Olympia verkeerde in
blakende conditie. Tot veler verrassing
werd Wilhelmina met ronde cijfers (3—0)
verslagen, terwijl in de Hanzehal eenzelfde
kunststukje werd uitgehaald en de Wilhel-
mina-reserves met l—3 het loodje moesten
leggen. Een flinke stijging op de ranglijst
voor de Deventer dames. Wilp hield het
hoofd koel tegen een lastige tegenstand-
ster: SVS 3 en smaakte het genoegen met
3—O te winnen. Het puntenversch.il tussen
beide teams bedraagt nu drie. Leidster Isa-
la 2 hield SVS 2 met O—3 onder de duim
en de Hansa-reserves moesten in Bruvoc
hun meerdere erkennen (O—3). Hansa l
weerde zich dapper tegen Salvo's eerste

met uiteindelijk een 2—2 puntenverdeling.
Stand: Isala 2 5—10; Wilp 5—9; SVS 3
5—6; Salvo l 6—6; V en K l 4—5; Wil-
helmina l 5—5; Olympia l 5—5; Bruvoc l
6—5; SVS 2 7—5; Hansa l 5—3; Wilhel-
mina 2 4—2; Hansa 2 5—1.

Dames eerste klasse Zutphen
Het WIK-damesteam speelde een schitte-
rende wedstrijd tegen het sterke DVC Die-
ren, waarbij WIK twee sets op haar naam
bracht en DVC een. De uitslag 2—l voor
de Steenderense dames zal vooral leidster
Dash 2 (dat zelf niet speelde) vreugd heb-
ben gedaan, daar men nu twee punten bo-
ven DVC staat. Harfsen blijft eveneens een
van de kandidaten en gaf Wilhelmina 3
geen schijn van kans: 3—0. Valto verza-
melde drie kostbare punten op het zwakke
Wilhelmina 4.

Heren eerste klasse Zutphen
De lijst wordt hier aangevoerd door drie
Hansa-teams, die het ook ditmaal presteer-
den in de running te blijven. Leider Hansa
5 speelde niet, evenals het zesde. Hansa 3
slaagde er daardoor in om de kop te pak-
ken door in twee ontmoetingen de volle
winst te pakken; eerst werd Wilhelmina 2
met 3—O verslagen, waarna het eerste van
Dash het kind van de rekening werd. Han-
sa 4 speelde ook tweemaal. Tegen Voorst
werd het 2—l voor de succesvolle Zutphen-
se ploeg, van de WIK-reserves werd met
dezelfde cijfers gewonnen: 2—1. Voorst 1-
Harfsen eindigde l—2.

Verdere uitslagen

Dames tweede klasse Zutphen
Dash 4-Bruvoc 4 2—1; Wilhelmina 6-WIK
2 O—3; Hansa 5-Wilhelmina 7 3—0; Hansa
6-Bruvoc 3 1—2; Valto 2-DVO 2 3—0; Dash
3-Valto 3 3—0; Wilhelmina 6-Almen 3—0;
Hansa 5-Hansa 6 2—1; Dash 3-Dash 4
3—0; Valto 2-Bruvoc 4 2—1.

Heren tweede klasse Zutphen
Valto 2-Almen 3—0; Aktief-Hansa 7 2—1;
Valto 4-Valto 3 0—8; DVO I-Voorst 2 3—0;
Valto 2-Wilhelmina 4 3—0; Bruvoc 3-
Voorst 2 3—.0

Rekening en verantwoording van de
Bronkhorster kermis
In café De Gouden Leeuw vond een bijeen-
komst plaats van de Schutterij Bronkhorst,
verschillende commissies die medewerken
aan de kermis en diverse belangstellenden.
De opening werd verricht door de heer Joh.
Saalmink, die op een nog grotere belang-
stelling had gehoopt, gezien de grote inzet
die er allerwege was getoond om ook dit
jaar de kermis weer goed te doen slagen.
Verder richtte deze een bijzonder woord van
welkom tot de heer Grootjans uit Borculo,
die na de pauze aan de hand van dia's be-
sprak: Oude gebruiken en gewoonten in
Oost- en Noord-Nederland.
De kascommissie bestaande uit de heren H.
Scholten en E. Knaake hadden niets dan
lof voor de wijze waarop ook dit jaar weer
het financiële gedeelte was afgewerkt en
dat sloot met een batig saldo. Daar het be-
stuur onderbezet was, werden de heren D.
Altena en W. Pasman gekozen als commis-

sieleden voor de kinderspelen.
Tijdens de pauze werden enkele verversin-
gen aangeboden en een verloting gehouden
die^toed slaagde.
HilHa werd het woord gegeven aan de heer
Grootjans, die op zijn bekende humoristi-
sche wijze besprak de folklore die zich van
l januari tot 31 december in onze naaste
omgeving voordoet. Het was een zeer boei-
enAuiteenzetting, waarvoor de heer Groot-
ja^Pan ook terecht een dankbaar applaus
van de aanwezigen in ontvangst mocht ne-
men. Van de gebruikelijke rondvraag werd
geen gebruik gemaakt, hetgeen als een uni-
cum mag worden gezien. Het was de heer
H. Scholten die het bestuur dank bracht
voor de wijze waarop zij zich weer hadden
ingezet de kermis te doen slagen, waarna
de heer J. Saalmink met een dankwoord
aan allen die hadden medegewerkt hieraan,
deze zeer geannimeerde bijeenkomst sloot.

VOULE WINST VOOR LEDDENDE
PLOEGEN - DASH OP DREEF
Een van de meet verrassende uitslagen in
de volleybalcompetitie van De IJsselstreek
was de fraaie 3—O zege die het Deventer
Olympia l (dames promotieklasse) behaal-
de o phet veel hoger geklasseerde Wilhel-
mina uit Zutphen. Dat Olympia op dreef
was bewees ook de l—3 eindstand tegen

nam afscheid van
de heer Bosman
Op de laatst gehouden bestuursvergadering
nam het bestuur van de voetbalvereniging
Steenderen op officiële wijze afscheid van
penningmeester de heer C. J. Bosman.
Na de overdracht van de bescheiden aan
zijn opvolger de heer Joh. Saalmink, was
het voorzitter de heer G. H. Tijken, die 'n
afscheidswoord sprak en hierin naar voren
bracht het vele werk dat door de heer Bos-
man in een periode van bijna 25 jaar in het
belang der vereniging had verricht. Na-
mens het bestuur bood deze hem vervol-
gens een attentie aan, in de vorm van een
tafelaansteker.
De heer Bosman dankt het bestuur hier-
voor en hoopte, dat ondanks de menings-
verschillen die zich soms hadden voorge-
daan, ze als sportmensen verder zouden
gaan. Hierna bleef men nog een tijdje ge-
zellig bijeen.

Voorlichtings-
avond produkt-
schap groente/fruit
Een geheel gevulde zaal van Concordia, be-
vattende de leden van de Bond van Platte-
landsvrouwen en de Kath. Vrouwengilde
alhier, waren maandagavond getuige van
een uitstekende voorlichtingsavond van ge-
noemd produktschap.
Deze gecombineerde bijeenkomst werd ge-
opend door de presidente van de Bond van
Plattelandsvrouwen, mevrouw Callenfels-
Woldendorp, die zeer verheugd was over de
grote opkomst en speciaal verwelkomde de
demonstratrices die aan de hand van dia's
een zeer waardevolle uiteenzetting gaven
van de voedingswaarde en het nut van het
nuteige van groenten en fruit, terwijl na
de pauze twee films Groenten en Fruit,
wat doet men er mee en Het zorgen voor
het maal van morgen een waar sluitstuk
vormden van deze avond.
Aan het slot sprak mevrouw Van Wissen-
Hom een dankwoord en nodigde de dames

uit voor de tweede gecombineerde bijeen-
komst, ditmaal in zaal Beuseker op maan-
dag 10 november a.s. waar dan het voor de
dames veel besproken Slankblijven de aan-
dacht zal vragen.

Sint Nicolaasaktie
Winkeliersver.
Steenderen
Tijdens een bijeenkomst gehouden in café
Heezen, mocht voorzitter de heer A. H.
Eliezen een groot aantal leden verwelko-
men, die waren opgekomen om de plannen
van de komende St. Nicolaas Aktie te be-
spreken.
Penningmeester de heer H. Gosselink gaf
vooraf een financieel overzicht van het vo-
rige jaar, die dank zij het goede slagen,
met een batig saldo was afgesloten.
De aktie die gehouden zal worden in de pe-
riode 11 november-6 december zal hetzelf-
de karakter dragen van het vorige jaar,
met dien verstande dat het prijzenpakket
nog belangrijk zal worden uitgebreid.
Tijdens de rondvraag kwam o.m. de win-
kelsluiting rond de feestdagen nog even
ter tafel, waarbij getracht zal worden hier
een uniformeele regeling te treffen.
Met de wens dat de resultaten van de ko-
mende St. Nicolaas Aktie deze van het vo-
rige jaar weer zullen overtreffen, besloot
voorzitter Eliezen deze geannimeerde bij-
eenkomst.

Snertrit Oranjever.
Gezien het grote succes van het vorige
jaar, heeft het bestuur van de Oranjever-
eniging Steenderen besloten om op zater-
dagavond 8 november een oriënteringsrit te
organiseren voor auto's en motoren. De
start vindt plaats op het Marktplein en de
prijsuitreiking - waarbij iedere deelnemer
een bord snert wordt aangeboden - vindt
plaats in restaurant Rutten.
Teneinde een overzicht te krijgen van het
aantal deelnemers vindt ook nu weer een
voorinschrijving plaats op donderdagavond
6 november in café Herfkens te Baak, café
Den Bremer te Toldijk en café Heezen al-
hier.

Bejaardensociëteit
Woensdagmiddag 5 november vindt in zaal
Den Bremer de maandelijkse bijeenkomst
plaats van de Bejaardensociëteit Ons Kon-
takt. Als speciale gasten zullen deze mid-
dag aanwezig zijn de Volksdansgroep
Steenderen, die er ongetwijfeld voor zullen
zorgen dat de beentjes van de vloer gaan.
Bejaarden die deze midden wensen bij te
wonen en niet over eigen vervoer beschik-
ken, worden vriendelijk verzocht dit vroeg-
tijdig aan het bestuur kenbaar te maken.

Diensten kapel
naar de avond
Door de kerkeraad der Ned. Herv. Gemeen-
te is besloten bij wijze van proef gedurende
de maanden november, december en janu-
ari de om de veertiendaagse diensten die
voor heen om 8.45 uur aanvingen te ver-
schuiven naar de avond, aanvang half 8.
Alle diensten in de Dorpskerk vangen ge-
durende deze periode om 10.00 uur aan.

Weka Ten Have bv
neemt
Weijenberg over
Vakbonden volledig akkoord
Na een laatste bespreking met de direktie,
personeel en de vakbonden is de overname
van Wezenberg supermarkt B.V. te Hen-
gelo Gld. door Kroongroothandel Weka Ten
Have BV te Aalten definitief een feit.
Per 10 november a.s. zal de supermarkt-ex-
ploitatie van Weijenberg supermarkt BV
ondergebracht worden in Bogo-discount
BV een dochterbedrijf van Weka ten Have
BV. Alle 206 personeelsleden van Weflen-
berg BV kunnen, met volledige instemming
van de vakbonden, bij het groothandelsbe-
drjjf of bij Bogo-discount in dienst treden.
De 8 Weijenberg supermarkten in Zutphen,
Lochem, Deventer, Hengelo (Ov.), Doetin-
chem, Enschede, Lichtenvoorde en Apel-
doorn en de 2 Weijenberg slijterijen zullen
onder de naam Wezenberg blijven opere-
ren. Omdat niet alleen de naam, maar ook
de verkoop-formule van de Weflenberg-su-
pers gehandhaafd blijft verandert er voor
de huisvrouw niets.
Ter bevordering van een efficiëntere goede-
rendistributie zal echter het centrale maga-
zijn van Wezenberg te Hengelo Gld wor-
den opgeheven. De leveringen zullen plaats-
vinden vanuit de groothandel in Aalten
waar momenteel 150 personeelsleden wer-
ken. Het kantoor- en magazqnpersoneel van
Weijenberg zal naar Aalten mee-verhuizen.
Door de overname van Weijenberg super-
markt BV stijgt de groothandelsomzet van
Weka Ten Have BV tot ruimschoots boven
de 100 miljoen gulden.
Weka Ten Have BV is als groothandel aan-
gesloten bij de landelijke Kroonorganisatie
en belevert ca. 200 zelfstandige Kroon- en
K-Markt zaken in Overijssel, Gelderland en
Utrecht.
In landelyk verband telt de Kroon-organi-
satie ca. 745 zelfstandige winkeliers. Be-
halve de gebruikelijke kruidenierswaren le-
vert Weka Ten Have ook o.m. nog verse
groenten en fruit, non-foods, tabak en ta-
baksartikelen, vlees en vleeswaren, kaas en
diepvries alsmede gedistilleerd.

Viersprong wint
wisselbaker
Tijdens de donderdag verreden onderlinge
wedstrijden tussen de leden van de lande-
lijke rijvereniging De Zevensteen en pony-
club De Viersprong is ditmaal de overwin-
ning behaald door ponyclub De Viersprong,
die nu voor één jaar de fraaie beker, be-
schikbaar gesteld door Elektronika Vrede-
goor te Steenderen in haar prflzenkast mag
opbergen.
De wedstrijden die werden begonnen met
dressuur leverden 's morgens de volgende
uitslagen op:
1. Lucia Stapelbroek, De Viersprong; 2.
Harrie Lochtenberg, idem; 3. Joke Paarde-
koper, LRV De Zevensteen; 4. Gerrie Oos-
terink en Dinie v. d. Kolk, LRV De Zeven-
steen.
Springen, cross: 1. Joke Paardekoper, LRV
De Zevensteen; 2. Harrie Lochtenberg, po-
nyclub De Viersprong;3. Margreet v. d.
Kolk, LRV De Zevensteen; 4. Elsje Breu-
kink, ponyclub De Viersprong.
Algemeen klassement: 1. Elsje Breukink
333 pnt.; 2. Lucia Stapelbroek 330 pnt.; 3.
Harrie Lochtenberg 329 pnt.; 4. Rix Wen-
sink 323,5 pnt.
Na afloop reikte de voorzitter van de orga-
niserende vereniging de ponyclub, de heer
W. H. Breukink, de prijzen uit.

Biljarten
UITSLAGEN DE IJSSELKRING
In de afgelopen wee kis een aanvang ge-
maakt met het competitieprogramma voor
1975-1976 dat de volgende uitslagen ople-
verde: afd. A: De Zwaan l- KOT 2 7—2;
De Engel 1-Olden Keppel 2 2—7; KOT 1-
De Keu l 5—4; Olden Keppel 1-Olburgen l
2—7. Afd. B: Beuseker 1-Excelsior 2 5—4;
De Zwaan 2-KOT 3 2—7; Excelsior I-Kra-
nenburg l 7—2; De Posthoorn I-Ons Ge-
noegen l 7—2. Afd. C: Olden Keppel 3-O1-
burgen 2 4—5; De Keu 3-KOT 4 7—2; Ol-
burgen 3-Kranenburg 2 7—2; De Engel 2-
De Engel 3 5—4. Afd. D: KOT 5-Excelsior
4 7—2; Kranenburg 3-Kranenburg 4 4—5;
De Keu 4-De Keu 5 4—5; Ons Genoegen 2-
KOT 4 3—6. Afd. E: Kranenburg 5-Gouden
Druif 2 2—7; Den Elter I-De Zwaan 4 2—7;
Ons Genoegen 3-De Zwaan 3 O—9; Olbur-
gen 4-De Postsoorn 2 5—4.



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting] n goe/e slager

Donderdag:

Vri)d,g:

j Qf

500gram

500 gram nu

5
v^RS

gram
: Rundergehakt 398

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakeri j!

PALINGWORST
150 gram

CERVELAAT
150 gram

KATENSPEK
100 gram

GEBRADEN VARKENSROLLADE
100 gram

Maandag: ZURE ZULT
150 gram

Dinsdag: TONGEWORST
100 gram

PROEF ONZE HEERLIJKE ROOKWORST EENS grof of fijn

Maandag: Speklappen 500qram 239

Dinsdag:

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks vers brood van de Warme Bakker Hartman. Vel^oorten welke wij

GRATIS voor u snijden. Dat scheelt toch mooi 12 cent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
van 365 nu

2 stukken plm. 250 gr. nu

318
180

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
2 DIKKE KROPPEN
nu

Holl. bloemkool S^alleen bij ons

Goudreinet
Soepgjpente
Maandag:

Uien
Dinsdag: ^^

Panklare hutspot
Woensdag:

Gesn. witte kool

MOES
1^2 kilo nu

bakje 150 gram

BIKKELHARD
2 kilo nu

500 gram nu

500 gram

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week GROTE BOS nu de laatste

week

Tom./groentesoep
UNOX
per blik van 135 nu

DUYVIS KNABBELNOOTJES
2 smaken - van 177 nu

SMITH POM TIPS
2 smaken - nu

BLUE BAND MARGARINE
van 68 nu

KOFFER OMO
van 820 nu

Unox Smac
200 gram
van 179 nu

PLEDGE SPUITBUS
van 495 nu

KELLOG CORN FLAKES
nu slechts

DOBBELMAN BLAUW
2,2 kilo van 685 nu slechts

HEINZ KETCHUP
340 gram van 179 nu

ZUIVEL-AFDELING
Citroenvla
y* liter

Volle yoghurt
1/1 liter

Gortepap
2 liter

DIEPVRIES
Mooie spruitjes
500 gram van 220 nu

Spinazie
750 gram van 145 nu

Roomijstaart
6 persoons van 498 nu 349

Kalfs/vleesragout
UNOX
van 269 nu

RUYTER VLOKKEN melk of puur
200 gram van 133 nu

EIEREN KAKEL VERS
10 stuks

Prisma koffie
VAN NELLE SNELFILTER
van 284 nu 215

UNOX ROOKWORST
van 229 - onze prijs

ROBIJN WASVERZACHTER
van 305 nu

CAMAY ZEEP
2 grote stukken van 169 nu

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 8 nov.

Koeleman AUGURKEN 3/4 pot van 209
onze prijs
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