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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Tweede Kamerlid mevr. Gardeniers-
Berendsen sprak op kringavond KPO
„De vrouw in de huidige maatschappQ
heeft 'n grote verantwoordelijkheid. Eman-
ciperen betekent: nadenken, meewerken,
zoeken naar mogelijkheden om zich in te
kunnen zetten voor belangen die tot wel-
zyn dienen van de samenleving. ledere
vrouw kan dat op haar manier, ondanks
haar werk in huls en gezin een positieve
bydrage leveren aan de samenleving."
Aldus mevrouw Gardeniers-Berendsen, lid
van de Tweede Kamer voor de KVP, op de
jaarlijkse Kringavond van de Kring De
Graafschap der Katholieke Plattelands Or-
ganisatie, welke gehouden werd in zaal De
Uitrusting te Eefde.

In haar warm en overtuigend betoog wees
ztj er op hoe iedere vrouw op haar eigen
manier en met haar capaciteiten zich in
kan zetten. Fier en vrrj uitkomen voor een
overtuiging of mening is vruchtbaar, maar
van groter waasde is het voorleven van
deugden, die men zo graag zou aantreffen
bij onze eigen kinderen of onze naaste. Om
mee inzicht en kennis van zaken te kunnen
oordelen over maatschappelijke belangen is
het nodig dat vrouwen zich door onderwijs
e.d. daartoe bekwamen. Er is moed en
doorzettingsvermogen nodig om functies
aan te nemen als men daarvoor gevraagd
of aangewezen wordt en men heeft daar-
voor de steun en bevestiging nodig van
huisgenoten, vrienden en kennissen, betoog-
de zij, hetgeen zij ieder van harte toewen-
ste. „Steeds meer blijkt ook in het Jaar
van de Vrouw, hoe zij alles beter en ge-
voelsmatiger beredeneert dan een man. Een
vrouw kan zodoende veel invloed hebben,
niet alleen in eigen gezin of kringetje maar
ook daarbuiten."
Mevrouw Gardeniers hoopte door haar in-
leiding iets wakker geschud te hebben.
De avond stond onder leiding van mevr.
Jansen-Bosman uit Baak, die opende met
gebed. Vertegenwoordigd waren een groot
aantal dames van de afdelingen Vierakker/
Wichmond, Hengelo Gld., Keyenborg, Kra-
nenburg/Vorden, Gorssel/Eefde, S teende-
ren, Olburgen en Drempt. De presidente
deed een beroep op de leden om in de ko-
mende wintermaanden deel te nemen aan
een aantal cursussen die in kringverband
worden gehouden en waarvoor men bij de
bestuursleden inlichtingen kan krijgen.
Nadat in de puaze door het kringbestuur
een consumptie was aangeboden kwam de
voordrachtskunstenares Nel Kars uit Am-
sterdam voor het voetlicht met voordrach-
ten van Molières e.a. Ook in haar tweede
optreden oogstte ztj veel succes en kreeg
een ware ovatie.
Pastoor Sloot als geestelijk adviseur van
de kring De Graafschap wees op de grote
waarde van de KPO als vereniging en voor
ieder lid afzonderlijk.
Tot besluit gaf mevrouw Schut uit Baak
een korte toelichting over de tweede in-
spraakronde van de Streekcommissie N.W.
Achterhoek. Er zullen in januari in diverse
plaatsen als Lochem, Zutphen, Vorden, Tol-

dijk, Warnsveld en Gorssel openbare voor-
lichtingsbijeenkomsten worden gehouden
voor de alternatieve voorontwerpen van 't
streekplan. De presidente vertolkte de dank
van ieder die deze avond mocht meemaken.

Vordens
Dameskoor
Zaterdagavond organiseerde het Vordens
Dameskoor in zaal Smit een kontaktavond
welke werd bijgewoond door burgemeester
Vunderink en wethouder Bogchelman met
hun ega's.
Evenals het talrijke publiek hebben zfl kun-
nen genieten van een groot aantal zang-
nummers welk eten gehore werden ge-
bracht door het Mannenkoor Internos uit
Groenlo met als dirigent H. J. E. M. van
Wanroy; de R.K. Zangvereniging Laus Deo
uit Vierakker, dirigent Th. Weyers; de Chr.
Gemengde Zangvereniging Excelsior, diri-
gent P. Helmink en het Koinklrjk Does-
borgh's Mannenkoor o.l.v. dirigent Peter
Best.
Deze zelfde Peter Best dirigeerde ook het
Vordens Dameskoor, welk koor deze avond
de spits afbeet met Von allen Bergen nie-
der van Johannis Brahms. Verder noemen
wij het goed tengehore gebrachte Laudi
alla virgina Maria van Verdi.

Van de overige koren vielen speciaal de
liederen op van het Doesborgh's Mannen-
koor, terwijl Internos uit Groenlo; Laus
Deo uit Vierakker en Excelsior uit de Tol-
djjk de handen van het publiek eveneens op
elkaar kregen. Een ding kwam duidelijk
vast te staan, de bedoeling van deze avond,
de onderlinge banden aan te halen, is g»
uit de ,,verf" gekomen.
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In de week van 10 tot 16 november zal
ons land de nationale jeugdkollekte wor-
den gehouden, meer bekend als de aktie
„Jantje Beton". De opbrengst van deze
kollekte is voor de helft bestemd voor de
plaatselijke jeugd- en jongerengroepen die
deelnemen.
Voor de gemeente Vorden is da de zwem-
en poloclub Vorden '64 en de padvinders
van de David I. Alfordgroep. Een belang-
rijk deel van de kollekte is bestemd voor
een projekt van de Nederlandse Vereniging
Bescherming Voetganger. In het kader van
dit projekt wordt een aantrekkelijke bro-
chure uitgegeven over het onderwerp „Een
veiliger weg naar school".

Koerselman
cassettes M f

X I U V E R W I T «BBL.STAAC

Eerste steen voor
nieuwe sportzaal
Maandagmiddag 10 november zal burge-
meester M. Vunderink de eerste steen leg-
gen voor de nieuwe sportzaal aan het Jeb-
bink te Vorden.

KINDERTRUIEN
nu 5, 10,-

Modieuze
DAMESBLOUSES
unie en bedrukt

10,— - 15,-

Modecentrum

Teunissen,
Ruurlo

November-
aaribieding:
Audi100LS 1972
Mercedes 280S 1972
VWK-70 1973
Audi 60L 1971
Volvo 142 de Luxe 1971
Opel-Ascona 16S 1972
VW 1300 1972
VW 1300 1973
Fiat 127 1973
Citroen 2CV4 1974
Audi-Variant 1970

Inruil - Fianciering

'We hebben onz^)ersoon-
lijke lening bij de Rabobank
afgesloten, dat is vertrouwd
en safe" $

geti en goede raad

Tijdens het kampioenschap van het eerste
elftal het afgelopen voorjaar werd de ver-
eniging door de firma's Gebr. Barendsen,
Ten Have en Uiterweerd in totaal een zes-
tal lichtmasten aangeboden. Inmiddels zijn
de eerste masten geplaatst. Wanneer over
veertien dagen het werk gereed is, dan kan
in Vorden optimaal getraind worden, waar-
mee dan een hartewens van trainer De
Weerd in vervulling zal zijn gegaan.

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: 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 komen aan de orde:
a. aanvragen om Hinderwetvergunningen;
b. procedure verkrijging bewijs van onver-

mogen (zie ook gemeentenieuws van 29
oktober 1975).

Ad a.
Aanvragen om Hinderwetvergunningen.
De volgende personen hebben bfl Burge-
meester en Wethouders een vergunning in-
gevolge de hinderwet aangevraagd:

— de Groepskommandant der Rijkspolitie,
Raadhuisstraat 5 te Vorden, om in per-
ceel Raadhuisstraat 5 een schietbaan op
te richten, teneinde schietoefeningen te
kunnen doen met de F.N. Pistool met
insteekloop;

— mevr. H. M. Keune-Oonk, Nflverheids-
weg 4 te Vorden, om op perceel Nflver-
heidsweg 4, kadastraal bekend sektie M
nr. 337 een LPG-installatie (8000 liter)
ten behoeve van het wegverkeer op te
richten;

— de n.v. Aral te 's-Gravenhage om een
nieuwe de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een verkooppunt van
de voleibare motorbrandstoffen met
Quick Service-bedrijf voor het perceel
Zutphenseweg 24, kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie K nr. 3853;

- de heer G. J. Bouwmeester, Onsteinse-

weg 9 te Vorden om op het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden sektie
E nr. 820 een veehouderij met mestop-
slag alsmede een propaan gasinstallatie
op te richten;

— de heer G. J. Pardfls, Okhorstweg 5 te
Vorden, om op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie N nr.
63, een veehouderij met mestopslag als-
mede een dieselolie en HBO-I-installatie
op te richten;

— de heer H. W. Besselink, Maalderink-
weg 6 te Vorden om op perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden, sektie
F nr. 2075 een veehouderij met mestop-
slag alsmede een dieselolie en HBO-I-
installatie op te richten.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schrif-
teiyk bezwaren in te brengen bij het ge-
meentebestuur tot uiterlijk 10 november
1975.

Voorts heeft ieder de gelegenheid in per-
soon of bfl gemachtigde mondeling bezwa-
ren in te brengen in een openbare zitting
ten gemeentehuize op dinsdag 18 november
a.s. te 10.00 uur.

Zij, die niet in persoon of bjj gemachtigde
op bovenbedoelde zitting zfln verschenen,
zQn niet gerechtigd tot beroep. Degenen
echter, die tijdig schriftelijk bezwaren heb-
ben ingebracht en niet op de zitting zijn

verschenen, zijn wel tot beroep gerechtigd,
indien zfl niet woonachtig zijn in een ge-
meente waar ingevolge artikel 9, lid l, on-
der b of lid 3, der Hinderwet, openbare ken-
nisgeving moet geschieden.

Ad b.
Procedure verkrijging bewijs van onver-
mogen.
Alvorens een verzoekschrift bjj de rechter
in te dienen om kosteloos dan wel tegen
verminderd tarief te procederen dient bjj
de burgemeester een verklaring (volgens
artikel 857 Wetboek van burgerlijke rechts-
vordering) te worden aangevraagd.

Met deze verklaring, waarin zfln opgeno-
men de zo volledig mogelijke gegevens van
de verzoeker, dient men zich te wenden tot
een Bureau van Consultatie. Dit bureau van
Consultatie bekijkt of de gegevens, welke
verstrekt worden, aanleiding vormen tot
het verlenen van gratis rechtsbijstand.

Deze verklaring dient overgelegd te worden
bg het verzoekschrift aan de rechter om
een vergunning te verkrijgen kosteloos dan
wel tegen verminderd tarief te procederen.
Adres van bureau van Consultatie voor
Vordenaren: Bureau van Consultatie, Ge-
rechtsgebouw, Martinetsingel 2 te Zutphen.
Openingstijden: iedere maandag van 16.30
tot 17.00 uur.

Fair play cup
voor v.v. Vorden
Bijzonder blijde gezichten bij het bestuur
van de voetbalvereniging Vorden. Tijdens
de bondsvergadering van de GVB werd aan
de v.v. Vorden nl. de Fair-play-cup uitge-
reikt.
Deze onderscheiding viel Vorden ten deel
omdat deze vereniging het afgelopen sei-
zoen de club was in de GVB met de minste
schorsingen en boetes!

Instuif v.v. Vorden
Vrijdagavond 7 november organiseert de
voetbalvereniging Vorden in het clubge-
bouw een instuif. Voor de leden een pracht
gelegenheid om eikaars krachten te meten
in kegelen, sjoelen, balgooien etc. Er zijn
prachtige prijzen beschikbaar gesteld.

BURGERLIJKE '
STAND

Geboren: Martine Djjane, d.v. M. G. Wol-
sing en A. Korten.
Ondertrouwd: Th. W. J. Pietersen en H.
Lettink.
Overleden: W. A. Derksen, oud 87 jaar.

Vrijwillige Welfare
Onze hartelijke dank aan allen die hebben
meegewerkt, hetzfl daadwerkelijk of door
uw komst naar De Wehme, om deze mid-
dag zo goed te doen slagen.
Het aantal bonen in de pot bedroeg 4282,
en de plaid is gewonnen door de fam. Klein
Haneveld, Clauslaan, Vorden.

Opbrengst kollekte
De in Vorden gehouden kollekte voor de
vereniging tot steun aan de Nierstichting
Nederland bracht in totaal een bedrag van
ƒ 7.208,26 op. Wfl danken een ieder harte-
lijk voor hun gave. Ook dank aan de kol-
lektanten die ons tfldens deze kollekte ter-
zijde stonden. Nierstichting Nederland.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 9 november: 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 9 november: 10.00 uur ds. J. C.
Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 9 november: 10.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeyer en dr. Hoogerwerf van Doe-
tinchem, Zendingszondag; kinderneven-
dienst; 19.00 uur ds. A. C. van Nood van
Barchem

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
bij 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 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, teL 1568

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's 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.

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag 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 18.46
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.

woensdagmiddag
voorleeshalf uurtje

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-SLAGERU
BOOMSTAMMETJE

4 stuks slavinken halen - 3 BETALEN

KIPFILET

Rosbief of dikke lende

MALSE BIEFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

SOEPPAKKET

100 gram

500 gram

250 gram

500 gram

max. 2 kilo per klant
500 gram

Vleeswaren
GEBR. GEHAKT

GEKOOKTE HAM

BOTERHAMWORST

GROVE SNIJWORST

ROLLADE

100 gram

150 gram

200 gram

150 gram

van eigen gril

378

128
698
378
588
258

298

DIEPVRIES-VOORDEEL
JACHTTIJD - WILDTIJD
TAM KONIJN

HAZEBOUT

HAZERUG

HAZEPEPER

kilo

plm. 700 gram

plm. 600 gram

kilo

Alles zolang de voorraad strekt

69
129
98

129
149

MANDARIJNEN p2TefPIT 1
Elk tweede net voor

HANDAPPELEN f <*DEN DELICIf s
*L M \\J

GOUDREINETTEN j*f?£PPEL

HARDE SPRUITEN nü per kilo

Grote BLOEMKOOL k̂
NDSE

Flinke KOMKOMMERDer s(ukper blUtv

WORTELTJES !£%£*

198
175
128
128

98

98
98
35

639
689
639
615

HOTELCAKE ANANAS

Maandag 10 november

ZUURKOOL

ZUURKOOLSPEK

KARBONADE
Woensdag 12 november

RODE KOOL

VLEESGEHAKT

500 gram

max. 2 kg per klant
SCHOUDER 500 gram

500 gram

39
249

49
298

39
218

A&O GRAAG TOT
SPECIAAL STUNTVOORDEEL

CHIPSA&O
NATUREL OF PAPRIKA grote baal

BLUE BAND
HALVARINE

deodorant
ASSORTI bus van 555 voor

WASVOORDEEL
DUBRO CITRONflacon van 159 nu 119
WASVERZACHTER

DASH zeeppoeder

ALL zeeppoeder

COMFORT
voordeelflacon

kotter

tonnetje

179
795

1575

BONTE REUS tonnetje 855

+000+0* »000»00000»
I0000000000I
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APPELMOES BAKMEEL

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER

VIEUX

FLORIJN
liter van 13,30 nu

FLORIJN
liter van 13,65 nu

Citroen brandewijn

JAGERMEISTER

BESSENGENEVER

Sonnema Berenburg

liter van 10,40 nu

fles van 14,95 nu

liter van 13,75 nu

995

1095

795

1195

645
1095

UW DIENST
CHIPOLATASTAM

DIK SPECULAAS

KRUIDKOEK

van 365 nu

plm 250 gram

318

180

198

Bloemen en Planten
KERSTSTER

GEMENGD BOEKET voorvoor

398
198

Strooimelange
CHOC. SIGARETTEN

BANKETSTAAF

Speculaasbrokken per pak

CHOC. REPEN

pak a 3 doosjes

ROOMBOTER

VENZ
bundel a 6 stuks

109
98
98
119

149

SUPERVOORDEELTJES
VOOR DE KLEINTJES

Lange vingers
karton a 250 gram 198
Vruchtenlimonade A &

literfles 79

Raak Limonade
zonder prik - SINAASAPPEL, CITROEN OF APPEL
\ r > liter van 179 voor 159
Vanille/chocoladevla 98

O.B. TAMPONS SPECIAAL
pak van 705 voor 575

FA shampoo 295
BADSCHUÏM dennen, rozen of appel-

bloesem - literflacon 189

A&O chocoladehage 5°° 229
puur 500

A&O sperziebonen literblik

198

109

CAKEMEEL HONIG
pak van 109 voor 98

Paneermeel
BOLLETJE 2 pakjes van 148 voor 119
RIJST GROF GEBROKEN

1000 gram 119

SPLITERWTEN pak 500 gram 119

GROENTESOEP ROYCO
zakje van 78 voor 59

CLOSETPAPIER pak a 4 rollen 98

298

Sandeman sherry MR
MED-DRY-SECO-CREAM fles van 725 voor \^ !• \^

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232

yi^^Sj^L^^Kk^



Komplete woninginrichting
„gratis gelegd"

NYLONTAPIJT
UIT VOORRAAD
400 cm breed
ofwel 12,50 p. m2, door ons gegarandeerd

Voor uw woonkamer:
EXTRA ZWARE KWALITEIT
met een dikke faom-rug
400 cm breed

VITRAGES
DECORSTOFFEN EN
OVERGORDIJNEN
enorme sortering, gratis advies.

Zie deze pracht-kollektie bij

79,50

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurio

Adverteren doet verkopen

eoneoimi
hengelo <gid>
tel. 05753-1461

DANSEN
9 november

Lemmon Five

Kinderkleding
vindt u veel en voordelig bij
modecentrum Teunissen Ruurio

JOPPERS

PARKA'S zware kwaliteit
uifneembare voering

MANTELTJES

COATJES

JACKETS

JURKJES

BROEKEN

KINDERBLOUSES

ROKJES

Grote kollektie
PULLI'S EN PULLOVERS

met

vanaf 49,50

vanaf 49,50

vanaf 79,50

vanaf 29,50

vanaf 29,50

vanaf 19,50

vanaf 15,00

vanaf 5,00

vanaf 10,00

vanaf 5,00

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurio
Vrijdags koopavond

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
sfoffeer-
werk

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

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 / 2,—.
Alléén vrijdag en zaterdag partiktdicre verkoop

BOOMKWEKERIJ - TUINCENTRUM

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

.

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-djd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05755-1637

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek
A. M. Heuvelink Metaal-
waren, Kerkhof laan l,
Vorden, tel. 05752-1309

Te koop: bergmeubel
wengé en wit met verlich-
ting; salontafel, rond met
glasplaat, wengé.
Coops, Hamsveldsezijweg
2, Vorden

5 dec. prachtige Sint- en
•Piet-kostuums te huur.
Itel. 05750-12219 na 19 u.

ixtra voordelige
^aanbieding

bedrukte
tinneroy

in 3 kleuren voor / 12,50
per meter

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

DAMES OPGELET!
Een groot concern vraagt
nog enkele

dames
part-time

Voor inl. een briefkaart
naar mevr. v. d. Logt.
De Hanekamp 7, Vorden

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. Ruurio
telefoon 1775
Foto Dolphljn V orden
telefoon 1313 b.g.g. 1286
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Voor:
voordelige en goede
dameskonfektle
naar:
KONFER11EBEDRIJF

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

Te koop gevraagd: een
snelhooier. H. Stokkink,
Lochemseweg 32a,
Warnsveld tel. 05751-387

Restanten
vinylbehang

natuurlijk bij

Schildersbedrijf
UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenaeweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

Onze winkel is wegens VAKANTIE

gesloten
van 10 t.m. 13 november

Firma

P. B. H. Schoenaker
Ruurloseweg 64 - Vorden

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.

Kijk £RRES"
STAAT VOOT ZEKERHEID
een Erres wasautomaat met

Twaalf wasprogramma's
Drie aparte wasmiddelbakjes
Autom. waterhoogteregeling
Centrifuge is uitschakelbaar
Deur, droogkook en
motorbeveiliging
Draairitme past zich aan
Spoelstop bij fijne was
Thermische besturing
Geschikt voor inbouw
Eenvoudige bediening

DE PRIJS
nu tijdelijk van 949,- voor 749,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Een echte aanbieding in

Scheepjeswol

per bol 98 et.

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

REKLAME
VRIJDAG EN ZATERDAG

SLAGROOM-

PUNTEN
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Qalléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1700

SPECIALITEIT: ZWANEHALZEN

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

specials
De grote TREND in

jeugdige

japonnen
Eigentijdse
modellen

Zwart imprimé

In natuurlijk
katoen

Jong geprijsd
vanaf

Feestavonden
Openbare Dorpsschool

op donderdag 13 en vrijdag
14 november a.s. 's avonds 7 uur
(precies) in het Jeugdgebouw
met de musical

„ADIEU PARIS"

en het toneelstukje

„BAAS BOLSTER
KNAPT HET OP"

Voor zover niet besteld, entreekaarten aan
school verkrijgbaar en indien nog voorradig
's avonds aan de zaal.

BROOD
een maal apart

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

TEGER
Stationsstraat 18

OCCASIONS RUURLO
Telefoon 05735-1426

Fiat 500 zeer mooi 40.000 km 1973
Fiat 600 groen 45.000 km 1972
Fiat 850 groen 46.000 km 1972
Fiat 127 2-deurs 1972—1973
Fiat 128 2-drs.-4-drs. 71-72-1973
Fiat 128 4-drs. spec. 13.000 km 74
Simca 1100 wit 4-drs. 1970

Simca 1000 groen 1969
Fiat 125 spec. rood 1972
Opel Kadett 2-drs. beige 1972
Opel Rekord 1900 2-drs. met. 70
Volkswagen 1500 wit z. m. 1968
Audi 2-deurs 75L 1970
Renault 4 1968

Onze showroom is vrijdags geopend tot 21.00 uur, zaterdags de gehele dag
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„VOGEL IS EEN
DANKBAAR WEZEN

zegt voorzitter
Bleumink van
zilveren vogel ver.
De Vogelvrien,d

„Een vogel is veel dankbaarder dan

een mens. Veronderstel dat je ze te

lang laat wachten met het geven van

voedsel. Wat gebeurt er? De vogel

vliegt een paar keer tegen het gaas

om je hierop attent te maken. Heeft-ie

dan z'n buikje vol, dan fluit-ie weer

het hoogste lied. De boze bui is over.

Bij rn mens ligt dat wel even anders."

Aan het woord is de heer H. J. A. Bleu-
mink, voorzitter van de Vordense vogel-
vereniging De Vogelvriend, die deze maand
25 jaar bestaat. Praten met Bleumink over
vogels is in feite alleen maar luisteren naar
iemand die met hart en ziel aan deze die-
ren is verknocht.
„De lol die wij vogelliefhebbers aan onze
sport beleven, is hoofdzakelijk het spelen
met de kweek. Je zit zo ontzettend dicht
bfl de natuur. Ik bedoel met het kweken
het uitproberen, kleur bij kleur zoeken. Bij
de zebravinken die ik heb, kon ik b.v. tien
verschillende kleuren kragen. Het resultaat
van het kweken is geweest dat ik er negen
kreeg en dat geeft toch wel grote voldoe-
ning," aldus vertelt voorzitter Bleumink
niet zonder trots.
Wat het kweken betreft kan de vogellief-
hebber dus wel aan 'zijn trekken komen.
In de kanaries zfln b.v. 120 kleuren, terwijl
er bij de grasparkieten 84 erkende kleuren
zijn. „Weet je wat zo typisch is. Iemand die
vogels heeft gehad en deze om de één of
andere redenen weg moet doen, komt hier
gegarandeerd later op terug. Eén, hooguit
twee jaren later heeft de bewuste man toch
weer vogels," zo zegt Bleumink.

Elke sport kost geld
Net als bij elke tak van sport, kost ook het
houden van vogels geld. Veel zaad komt uit
het buitenland. Per kg kost dit plm. ƒ 2,50.
„Ik schat," zo zegt Bleumink, „dat een vo-
gel per jaar zo'n tien gulden kost."

De Vordense vereniging telt ongeveer 40
leden. Het aantal vogels wat deze leden
hebben varieert zeer. Per lid van 10 tot 200
vogels.

De Vogelvriend werd 25 jaar geleden opge-
richt door de heer A. J. te Loo. Problemen
waren er wel bij de oprichting, want men
wilde zich dolgraag aansluiten bij de Alg.
Ned. Bond van Kanarieteelt en Vogelbe-
scherming (tegenwoordig is dit de Alg.
Bond van Vogelliefhebbers).
Daarvoor moest de vereniging tenminste
12 leden tellen. Die had men niet, dus wer-
den de echtgenotes ook maar tot lid ge-
bombardeerd! Het oprichtingsbestuur be-
stond uit: A. J. te Loo, voorzitter; J. Bos-
man, secretaris; G. Wissels, penningmees-
ter en G. Weustenenk. De eerste tentoon-
stelling die werd gehouden vond plaats bjj
hotel Bakker (95 inzendingen).

f
Krisisperiodo

Een krisisperiode maakt.? de vereniging
door toen een aantal leden besloot zich af
te scheiden en zelf een vereniging
richten. Men gaf hieraan de naam Ons
noegen.
Dat de verstandhouding tussen beide ver-
enigingen te wensen overlaat moge blijken
uit het feit dat De Vogelvriend van 14 t.m.
16 november in zaal Schoenaker, ter gele-
genheid van het zilveren jubileum, een na-
tionale tentoonstelling organiseert, terwijl
de andere Vordense vereniging Ons Genoe-

gen op hetzelfde tijdstip een onderlinge
tentoonstelling organiseert in het Jeugd-
centrum !

De jubileumtentoonstelling van De Vogel-
vriend wordt vrijdagavond 14 november ge-
opend door burgemeester M. Vunderink. In
totaal worden plm. 600 inzendingen ver-
wacht afkomstig uit gewes». UI (Gelder-
land en Overijssel). De kosten van deze
tentoonstelling bedragen maar liefst 2500
gulden. Vandaar dat het bestuur een ver-
loting organiseert om deze kosten te dek-
ken. „Zet alsjeblieft in de krant dat er nog
voldoende loten zijn," zo verzocht ons voor-
zitter Bleumink. Aan welk verzoek we
gaarne willen voldoen. Voorzitter Bleumink
heeft deze dagen rond het jubileum nog
wel andere dingen aan zijn hoofd.
Hij woont nl. in St. Isodorushoeve bij
Haaksbergen en pendelt elke dag naar
Vorden. „Vijf maanden geleden toen ik uit
Vorden naar deze plaats vertrok, heb ik
gezegd het voorzitterschap voorlopig nog
even aan te houden. Mttar je weet wel hoe
dat gaat in de praktijk. Een belangrijke rol
hierbij speelt natuurlijk ook de goede onder-
linge verstandhouding in het bestuur," zo
zegt voorzitter Henk Bleumink.

Het bestuur ziet er als volgt uit: H. J. A.
Bleumink, voorzitter; A. Kok, 2e voorzit-
ter; H. Voskamp, secretaris; Th. Ngenhuis,
2e secretaris; B. Horsting, penningmeester;
Th. Eikelkamp, 2e penningmeester; H. L.
Harmsen, ringcommissaris.

SSOG WIL STEMMEN TEGEN EEN
DRIEDELING VAN O.-GELDERLAND
De Stichting Streekbelangen Oost-Gelder-
land wil proberen de bevolking van Oost-
Gelderland te laten zeggen wat ze denkt
van de plannen van de regering over de
nieuwe provincie-indeling.
Lang niet iedereen begrijpt waar het om
gaat en maar weinig mensen uit Oost-Gel-
derland kunnen de gevolgen helemaal over-
zien van de plannen van minister De Gaay
Portman.
Intussen hebben de meeste gemeenteraden
uit onz estreek al een mening gegeven. De
Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland
vindt dat ook de „gewone mensen" een kans
moeten krijgen om te zeggen wat ze ervan
vinden.
Daarom zal de SSOG voor het gebied rond
Zutphen op 10 november in de Schouwburg
te Lochem, voor het gebied rond Groenlo
op 13 november a.s. in City Centrum te
Groenlo en voor het gebied rond De Lie-
mers op 17 november in zaal De Harmonie
te Didam, openbare bijeenkomsten organise-
ren waarop u uw mening kunt geven. U
bent op een of meer van deze avonden van
harte welkom.
Het programma ziet er als volgt uit:
Opening. Inleiding door de heer mr. J. A.
M. Hendrikx, lid van Gedeputeerde Staten
van Gelderland.
Koffie.
Aanvang gesprek, op basis van de hier-
achter vermelde vragen:
a. Vindt u dat Oost-Gelderland bfl de be-
stuurlijke reorganisatie van ons land In een
of andere vorm als zelfstandige provincie
moet en kan worden aangemerkt?
b. Vindt u dat Deventer en Salland In de
toekomst deel kunnen of moeten uitmaken
van een mogelijke provincie Oost-Gelder-
land?
c. Vindt u dat de 4 BENG-gemeenten (Bor-
culo, Eibergen, Neede en Groenlo) bij een
eventuele provincie Oost-Gelderland horen
of vindt u dat zfl, gezien hun oriëntatie,
meer bij Twente horen?
d. Vindt u dat de WAL-gemeenten (Win-
terswijk, Aalten en Lichten voorde) duide-
lijk tot een eventuele provincie Oost-Gel-
derland horen of ziet u ook mogelijkheden
voor indeling van deze gemeenten bij een
provincie Twente?
e. Vindt u dat de Liemers bij een eventuele
provincie Gelderland hoort of beschouwt u
het meer als een onderdeel van een provin-
cie Arnhem?

f. Vindt u dat de gemeenten Zutphen, Gors-
sel, Lochem, Warnsveld, Vorden en Steen-
deren bij een eventuele provincie Oost-Gel-
derland horen of vindt u dat deze gemeen-
ten meer aansluiting moeten zoeken bij ge-
meenten buiten Oost-Gelderland (zoals De-
venter en omgeving en/of Apeldoorn en
omgeving) ?
Einde van de bijeenkomst.
De op deze manier verkregen gegevens zul-
len aan het bestuur van de provincie Gel-
derland en aan de minister worden doorge-
geven. Bij het nemen van hun besluiten
over deze zaak zal uw mening dan ook een
rol kunnen spelen.
Het zal op hog eprfls worden gesteld als u
aan deze unieke inspraakgelegenheid wilt
deelnemen.

Verlichtings- en
bandenkontrole
Maandagavond jl. bestond er voor de eer-
ste maal gelegenheid voor gratis verlich-
tings- en bandencontrole bij garage Groot
Jebbink. De belangstelling hiervoor was
uitstekend te noemen. Niet minder dan 53
auto's werden gecontroleerd.
Daar de andere garages deze week nog aan
de beurt komen hoopt de plaatselijke afde-
ling van Veilig Verkeer dat er dit jaar tij-
dens de aktie „Blij u te zien" meer dan 200
auto's van deze gelegenheid gebruik zullen
maken.

NCVB afd. Vorden
Dinsdagavond 18 november komt de afd.
Vorden van de NCVB in zaal Eskes bijeen
om te luisteren naar drs. H. Frijling uit
Nijmegen die zal spreken over het onder-
werp Jeugd en godsdienst - godsdienstige
opvoeding.
De Herv. Vrouwenvereniging in Vorden
komt 12 november bijeen; Linde/M«dler 18
november in zaal Van Asselt. De dames uit
de Wildenborch komen donderdag 27 no-
vember bijeen in de Kapel waar de heer
Mennink dia's zal vertonen.

Uitvoering
Excelsior
De Chr. Gemengde Zangvereniging Excel-
sior zal op 22 november in de Hervormde
Kerk een uitvoering geven waaraan zal
worden medegewerkt door de cantor-orga-
nist Rudi van Straten, de trompettisten
Arie Wullink en Hans Denkers, alsmede
een hoboïst en fluitist van de muziekschool
uit Lochem.

Er zijn weer
kinderpostzegels
Ze zijn weer volop verkrijgbaar: de nieuwe
kinderpostzegels, de blikvangertjes van een
in de wereld unieke aktie.

Hulpverlening aan jeugd door middel van
postaal verkeer. Dat betekent, dat er sinds
11 november weer een goede traditie kan
worden voortgezet: kinderzegels plakken
op uw post. De voorhoede is al geweest -
de honderdduizenden schoolkinderen heb-
ben al hun externe „huiswerk" gedaan. Nu
wordt stellig weer gerekend op de „hoofd-
macht", op degenen, die op hun wijze deze
puur Nederlandse campagne willen steu-
nen door zegels te kopen bij de stands van
de plaatselijke comité's, aan de loketten
van de postkantoren.

In de „kraampjes" van de plaatselijke co-
mité's liggen óók de fleurige wenskaarten
op u te wachten, ook kaarten met groeten,
die verwijzen naar de komende hoogtijda-
gen van het jaar, naar Kerst en Oud en
Nieuw. Kaarten, die óók welkom zijn bij
familie, relaties, verwanten en vrienden in
het buitenland.

In deze kollektie prachtige kaarten met o.a.
reprodukties uit Nederlandse musea, zal ze-
ker iedereen iets van zijn gading kunnen
vinden.

Ga voorop bij hulp aan kinderen met een
tekort! Het doét mensen wat post te ont-
vangen, die 'n bijzonder merkteken draagt,
van hulpverlening dicht bij huis. U weet
het zo langzamerhand: de zegels dragen
afbeeldingen van oude gevelstenen: met 't
verleden naar een minder zorgelijke toe-
komst voor kinderen, die u met uw post-
zegel- of kaartdaad 'n stapje vooruit helpt!

Openstelling
Kasteel Vorden
Ruim 1200 personen maakten in het afge-
lopen weekeinde gebruik van de geboden
mogelijkheid het kasteel vóór de restaura-
tie te bezichtigen. Zondagmiddag was de
toeloop zo groot dat men even geduld
moest hebben alvorens binnen te worden
gelaten.
Het comité dankt in het bijzonder diege-
nen die het afgelopen seizoen de rondlei-
dingen verzorgden en de verkennerfj die
zondag Jl. zorgde dat het parkeren van
auto's vlot kon verlopen.
Het aantal bezoekers gedurende het zomer-
seizoen was ongeveer 2500. Met de leerlin-
gen van de Vordense scholen en de bezoe-
kers van het afgelopen weekeinde samen
komt dan het totaal aantal personen dat
het kasteel dit jaar bezocht op ongeveer
4000.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
ER ZIJN MEER KAPELLEN . . .
Vorige week stond er een berichtje in Con-
tact dat aanleiding tot misverstand gege-
ven heeft. In het derde blad (naar ik meen)
stond: dat de Kerkeraad van de Hervormde
gemeente besloten had, de kerkdiensten in
de kapel voortaan 's avonds te houden. En
dus niet meer op de zondagmorgen.
Het was bij het eerste lezen niet onmiddel-
lijk duideUJk WELKE kerkeraad en WEL-
KE kapel bedoeld werd. De naam van een
dorp of een stad werd in het betreffende
stukje niet genoemd. En er zijn meer
kapellen in de Gelderse Achterhoek.
De „omliggende berichten" vertelden ech-
ter het één en ander over Steenderen. Hoe-
ver maken we CONTACT !
Zo kon de aandachtige lezer, die de topo-
grafie en ook nog „de kerkelijke kaart" van
deze streek enigermate kent er achter ko-
men: dat bedoeld werd de Kerkeraad van
de Hervormde gemeente STEENDEREN
en dat de kapel de fraai gerestaureerde ka-
pel in het stadje BRONKHORST was en is,
waar nu voortaan om de veertien dagen 's

avonds kerkdienst is.
Dit alles geeft ons de mogelijkheid en we
grgpen deze gelegenheid graag aan er nog
eens op te wijzen dat ook het buurtschap
DE WILDENBORCH bij Vorden een kapel
heeft, Zij het ook een zeer bescheiden hou-
ten kapel.
In deze Wildenborchse Kapel wordt kerk-
dienst gehouden om de veertien dagen: op
de 2e en 4e zondag van de maand. En wel
op de zondagmorgen, tien uur. De buurtbe-
woners hebben er indertijd voor gepleit om
deze kerkdiensten te handhaven. Daaruit
spreekt de wil van velen de diensten ook te
willen meemaken. Wat ook inderdaad ge-
beurt. De Kerkeraad van de Herv. gemeen-
te Vorden en omgeving wil het daarom
graag zo laten en zo houden.
Ook a. s. zondagmorgen 9 november is er
kerkdienst in DEZE KAPEL: Kapel de
Wildenborch.

NAJAARS-ZENDINGSKOLLEKTE
Ook in de Herv. gemeente van Vorden
wordt begin november de najaars-zendings-
kollekte gehouden. In het Kerkblad voor
deze maand was een zendingszakje inge-
sloten. Het wordt thuis opgehaald door een
aantal medewerkers/sters.
De Raad voor de Zending van de Neder-
landse Hervormde Kerken heeft 60 zen-
dingsarbeiders in dienst in Indonesië, Ka-
meroen, Nigerië, Ghana en Egypte. Voor
bepaalde taken van de Kerken-overzee
wordt rechtstreeks geld ter beschikking
gesteld. Alleen al in het jaar 1974 gaf
„Oegstgeest" 380 beurzen aan studenten
(vooral Theologie).
De begroting 1975 van de Raad voor de
Zending bedraagt ƒ 8.615.000, . Vrijwel het
gehele bedrag komt bijeen via vrijwillige
giften. Het richtbedrag, het streefbedrag
voor de Herv. Kerk in Vorden is dit jaar
ruim ELF DUIZEND GULDEN.
Het gironummer is:6074. Raad voor de
Zending der N.H. Kerk, Leidsestraatweg 11,
Oegstgeest.
De uitgangskollekte in de dorpskerk en
óók in de Kapel de Wildenborch is a.s. zon-
dag 9 november bestemd voor de Zending.

Feestavonden
o.l.s. dorp
Donderdag 13 en vrijdag 14 november ver-
zorgen de leerlingen van de zesde klas van
de openbare lagere dorpsschool hun jaar-
lijkse feestavond die zullen worden gehou-
den in het Jeugdcentrum. Opgevoerd zal
worden het toneelstuk Baas Bolster knapt
het op en de musical Adieu Paris.

BERNARD EYKELKAMP 25 JAAR
KOORZANGER TE KRANENBURG

:et was zondag 2 november voor Bernard
Eykelkamp een historische dag in zijn le-
ven; ter gelegenheid van het feit dat hij 25
jaar onafgebroken lid was van het Geni.
R.K. Zangkoor Cantemus Domino van de
parochie Kranenburg, werd hy in de bloe-
metjes gezet en gehuldigd. Het hoogtepunt
was wel de uitreiking van het Insigne van
de Nederlandse Gregoriusverenlging, dat
hem tijdens de plechtige Eucharistieviering
door pater Stitorlus ofm werd opgespeld.

Om half tien werd in de Kranenburgse pa-
rochiekerk een plechtige Eucharistieviering
opgedragen door pater Sutorius, waarbij de
dames en heren van het parochieel ge-
mengd koor op voortreffelijke wijze de li-
turgische gezangen verzorgden. Dirigent-
organist was de heer A. Wissink.
Pater Sutorius ofm, de directeur van het
koor, wees er op dat het zingen een hef-
boom is van onze cultische gemeenschap.
„Het gezongen woord is het hart van de
liturgie, woorden biddend zingen, die je al-
leen met anderen durft te zingen. In het
samen zingen leert men elkaar kennen en
met elkaar omgaan. Vroeger was het zin-
gen voorbehouden voor een bepaalde ster
aan het firmament, nu doet de gehele ge-
meenschap er aan mee onder het motto:
„Kun je zingen, zing dan mee". Toch blijft
het noodzakelijk een koploper te hebben;
het zangkoor speelt hierin samen."
De pastoor dankte Bernard Eykelkamp als
lid van het koor voor zijn inzet en toewij-
ding op niet alleen elke zondag te komen
zingen in de kerk maar ook trouw de re-

petities te bezoeken. Hij speldde hem hierna
het insigne van de Nederlandse Gregorius-
vereniging op en overhandigde hem tevens
de bijbehorende oorkonde/diploma. Hij wen-
ste hem nog vele jaren toe. Alle parochia-
nen maakten van de gelegenheid gebruik
de jubilaris de hand te drukken.
In zaal Schoenaker werd hierna een intie-
me bijeenkomst van het gemengde koor,
kerkbestuur en familieleden gehouden. Me-
vrouw Tr. Tolkamp-Groot Kormelink hul-
digde de jubilaris als voorzitster van het
koor. „25 jaar lid is een hele tijd met veel
ups en downs. Toen ik voor 17 jaar gele-
den op de Kranenburg kwam merkte ik al
dat hier een geweldig zangkoor was. Di-
verse broers van de jubilaris zongen hierin
mee. Vooral jouw prachtige solo's troffen
mij. Een mooie stem te hebben is een gave
die niet iedereen heeft gekregen, maar je
kunt er wel anderen van laten genieten."
Zij speldde hem hierna het zilveren draag-
insigne op, behorende bij de toegekende on-
derscheiding. Mevrouw L. ten Have-Eykel-
kamp, waar Bernard inwonend is ontving
bloemen.

De jubilaris, die behalve in het r.k. zang-
koor nog lid is van het Vordens Mannen-
koor en als eerste tenor ooit gezongen heeft
o.l.v. Jos Besselink (dirigent Doesborgh's
Mannenkoor) vormt met vijf van zfln broers
een koortje dat dikwijls zingt op feestelijke
gelegenheden. Hij dankte tot besluit allen
voor hun belangstelling, de mooie huldiging
en het insigne en vooral zijn broer Antoon
voor de solozang in de kerk „Beata est".



Vanouds bekend en toch nieuw
De zaak en het assortiment van Schoolderman in Vonden

zijn vanouds bekend.

Nieuw is het verfraaide interieur en ... er is

een nieuwe eigenaar: de heer Van Lochem.

Heropening en kennismaking
Van 7 t/m 15 november. Een open huis, koopcheques, een

attentie voor iedere bezoeker en geweldige openingsaanbiedingen

want de heren Schoolderman en Van Lochem willen er

een geweldige week van maken.

Bij wijze van afscheid en welkom. Omdat zij allebei vinden

dat u moet kunnen profiteren van het wisselen van de wacht.

O J/o

LEUKE'

i

Q

PROFIJT
AANBIEDING

Fluitketel
zware twee liter ketel met
koudgreep. Kleur oranje met
decor. Geschikt voor gas en
elektrisch,
nu van 24,90 voor 19,50

Fluitketel
roestvrij staal, alleen voor
gasgebruik
nu van 28,90 voor 19r50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Open huis
Op vrijdag 7 november van 19.00 tot
21.00 uur houden wij open huls. Dan
kunt u In de van binnen vernieuwde
zaak naar hartelust rondneuzen. Hele-
maal vrijblijvend. Een glaasje staat voor
u klaar. Wij dachten dat dat een hele
prettige manier was om kennis te ma-
ken met de heer en mevr. Van Lochem.

Koopcheques
Tijdens de openingsdagen krijgt i

een koopcheque van ƒ1,
voor elk besteed tientje

textiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vorder»

BAKKER
OPLAAT
bakt zijn brood In
een moderne oven
ouderwets.

LEKKER!

Proeft u maar eens!

Weekend-reklame:
EIGEN GEBAKKEN
KRUIDKOEK

Gevraagd:

zo spoedig mogelijk

verkoopster
voor onze afd. winkel

Inlichtingen dagelijks of
na afspraak 's avonds

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

WEEKEND-AAKBIEDING:

SWEATERS
in hippe kleuren

Overal ?

Bij ons 17,50
WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
tttedt doeltreffendi

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/ut|»ln'iisi'\v«'K • Vordt-n THrfoon 057.VM.ÏI4

BAZAR
EEN FEEST VOOR JONG EN OUD

met talrijke attrakties op vrijdag 7 novem-
ber vanaf 19.00 uur en zaterdag 8 novem-
ber vanaf 14.00 uur.

Zaterdag tevens rommelmarkt!

Dit alles achter de Geref. Kerk t.b.v. Geref. jeugdwerk!
Wij verwachten uï

Q>
-8 §

-

q> . Q>
O

Karnavalsvereniging

,De Plaggenstekkers'
organiseert

vrijdag 7 november

VERWERPINGSAVOND
met o.a. schieten, balgooien enz.
„Lekkere" prijzen!
Aanvang 20.00 uur

zaterdag 8 november

GROOT PRINSENBAL
m.m.v. BEN RONDHUIS en .. .
FIFTH POINT!
Aanvang 20.00 uur

Beide evenementen als vanouds in de feest-
tent naast café-wegrestaurant „DE BOGGE-
LAAR", Vordenseweg 32, Warnsveld.

WEEKENDAANBIEDING

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

TRICOT
KINDERPYAMA'S

maat 116
15,75

met kleine stijging
per maat

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1S14



Mag ik mij even voorstel-
len? Mijn naam is
(MARTINE DIJANE)

En ik moet luisteren naar
de naam

MARDY

Mijn ouders, die reuze blij
met mij zijn, heten

Martin en
Diny Wolsing

Vorden, 3 november 1975
Nieuwstad 39

Met blijdschap en dank-
baarheid geven wij u ken-
nis van de geboorte van
onze dochter

DORIEN

R. van Dijk
G. van Dijk-

Verstoep

Vorden, 3 november 1975
deStroet 14
Tijd. adres: Ziekenhuis
„Het Nieuwe Spittaal",
Warnsveld

Voor de vele felicitaties,
ter gelegenheid van mijn
90ste verjaardag ontvan-
in welke vorm dan ook,
betuig ik allen mijn harte-
lijke dank. Vooral dank
aan de marktcommissie
en de marktkooplui.

W. Rossel
en kinderen

Vorden, november 1975
Nieuwstad 45

BEST BROOD

dat brood
wat u haalt bij

SCHURINK
Burg. Galleestr. 26
Vorden, telef. 1877

Te koop: 40 are stoppel-
knollen. J. Groot Jeb-
bink, Galgengoorweg 8,
Vorden, tel. 1324.

Restanten
behang

natuurlijk bij

Schildersbedrijf
UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Te koop: keurig meubilair
waarbij 2 klassieke fau-
teuils, salontafel -f 2
fauteuils, 4-pits gasstel,
Etna gaskachel, groot
wollen vloerkleed, Per-
zisch patroon en 2 kleine.
Geen opkopers. H. K. v.
Gelreweg 2A, Vorden.

Te koop gevraagd: een
ouderwetse klapkamera.
Hebt u nog zo'n foto-
toestel? Bel dan 05752-
6807.

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag I

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1555

Restanten
plakplasfic

natuurlijk bij

Schildersbedrijf
UITERWEERD
Ruurloseweg 35

Te koop: nieuwe uitlaat
Fiat 600 D met twee
wieldoppen. Het Kerspel
18, Vorden.

Te koop: droge balken en
open haardhout. Walge-
moet, Brandenborchweg
10, tel. 6646.

Huishoudelijke hulp ge-
vraagd voor l of 2 mor-
gens per week. Mevr.
Oorthuys, Klokkendijk l,
Lochem (KI. Dochteren).
Telefoon (liefst 's mor-
gens) 05730-2057.

Restanten
schuimvinyl
wanbekleding

natuurlijk bij

Schildersbedrijf
UITERWEERD
Ruurloseweg 35

ADVERTEREN?

IN CONTACT

GOED BEKEKEN!!

JOHAN VAN ASSELT

en

HANNY BIJENHOF

hebben de eer u, namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D. V. zal plaatsvinden op woensdag
12 november a.s. om 14.15 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Inzegening van het huwelijk om 14.45
uur in de Hervormde Kerk te Vorden
door de heer J. Overduin.

november 1975
Dorpsstraat 66, Lunteren
Wildenborchseweg 29, Vorden

Dagadres: zaal Eijkelkamp Medler,
Ruurloseweg 114, Vorden

Receptie van 16.30-18.00 uur.
Toekomstig adres: Luijnhorst 936, Ede.

WILLEM BRUGGINK

INEKE KLEIN BRINKE

gaan trouwen op donderdag 13 novem-
ber om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Zelhem.

Kerkelijke bevestiging om 14.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Zelhem door
ds. Veenendaal.

november 1975
Zelhem, Heidenhoekweg 10
Vorden, Kruisdijk 7

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
„Witte Paard" te Zelhem.
Toekomstig adres:
Jacob van Ruysdaelstraat 7, Zelhem

Op zaterdag 8 november a.s. hopen onze
ouders

J. SCHUPPERS

en

M. SCHUPPERS-ROOZENDAAL

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Joke
Marijke en Dik
Warna en Harrie
Benno

Vorden, november 1975
Almenseweg 9

Heden overleed, nog geheel onverwachts, on-
ze lieve vader, groot- en overgrootvader

Wilhelmus Anfonius Derksen
weduwnaar van

Johanna Hendrika ter Bogt

in de gezegende ouderdom van 87 jaar.

De begrafenis heeft inmiddels, na de H.
Eucharistieviering, op het R.K. kerkhof te
Kranenburg-Vorden plaats gehad.

Vorden, 30 oktober 1975

Dankbetuiging

Wij willen op de eerste plaats onze hartelijke
dank uitspreken aan de H.H. Geestelijken, dr.
Van Tongeren, zuster Nagelhout en zuster
Van der Schoot, voor de liefderijke en zorg-
volle behandeling en het medeleven tijdens de
ziekte en na het heengaan van de overledene.
Vooral willen wij ook niet vergeten de buren,
familieleden en vrienden voor al hun mede-
leven en hulp van hen ontvangen.

Uit aller naam:
Familie Vreman

Vorden november 1975
Peggenhofweg l

Karna valsvereniging

De
Deurdreajers
Kranenburg-Vorden

Zaterdag 8 november in residentie
zaal Schoenaker te Kranenburg:

PRINSENBAL
afscheid van Prins Bart de
Eerste en zijn gevolg.

Aanvang 20.00 uur

Muziek van de Prinsenkapel
THE FLAMINGO'S

VLOER-VERRASSINGEN!.
ATHENE
gedessineerd moquette ny
lontapflt met schuimrug.
3 kleuren, 400 cm breed.

Najaarsprys
nu 119,— per str. meter

LIVEBPOOL

Onverwoestbaar wollen ta-
pflt in 3 berbertinten, met
veerkrachtige schuimrug.

Najaarsprys
nu 159,— per str. meter

GEMEENTE VORDEN
Bestemmingsplan Kranenburg 1971

gemeente Vorden

De burgemeester van de gemeente Vorden
maakt ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning bekend, dat bij Koninklijk Besluit van
22 september 1975, nr. 14:

I. H. Kappert in zijn beroep, voor zover dat
betrekking heeft op de door hem gevrees-
de waardevermindering van zijn woning
ten gevolge van het plan, niet-ontvankelijk
is verklaard;

II. met vernietiging in zoverre van het be-
streden besluit van Gedeputeerde Staten
van Gelderland van 27 december 1972,
aan het door de raad van de gemeente
Vorden op 9 november 1971 vastgestelde
bestemmingsplan „Kranenburg 1971" als-
nog goedkeuring is onthouden, voor wat
betreft:
a. de op de plankaart als benzinestation

aangeduide bestemming in het westen
van het plangebied;

b. de volgende gedeelten van de bij het
plan behorende:
artikel l, onder c, de zinsnede „op de
plaats van bestemming";
artikel 4, eerste lid, onder a, b, c en e
en tweede lid onder a;
artikel 5, tweede lid, onder a;
artikelen 6 t.m. 10;
artikel 16;
artikel 27, vierde lid, onder b;
artikel 30, eerste lid, onder c;
artikel 31, eerste lid, onder c en tweede
lid.

Het bestemmingsplan „Kranenburg 1971" der
gemeente Vorden is voor wat betreft het ge-
deelte waaraan geen goedkeuring is onthou-
den, thans onherroepelijk geworden en ligt ter
secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.,
voor een ieder ter inzage.
Vorden, 5 november 1975.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

VOR
uw
koop-
centrum

óók met
Sint
Nicolaas

ffitfflHB ZO ZIT U
ER GOED BIJ!

Hebt u al eens kennis genomen van onze

grote kollektie meubelen?
Zowel modern als klassiek

uit voorraad te leveren

U weet het woonvisie

meubelen . . . .

kwaliteit!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZU1PHENSEWEG TEL.05752 1514



a.s. vrijdag
7 november
op de markt

Bij aankoop van KILO KAAS of meer

ROOMBOTER VOOR SLECHTS 1.50
PER PAKJE

KEUZE UIT plm. 25 SOORTEN

NATUURGERIJPTE HOLLANDSE KAAS

Weekaanbieding:

Zuiver wollen merktapijt
f 169,-400 cm breed

Deze week per meter
en gratis gelegd

Toekomstige bezitters van een

nieuwe woning, profiteer van

deze unieke aanbieding

Desgewenst nemen wij het gratis

voor u in bewaring

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Welkom
op onze feestelijke
1307/1308 show

Maakt u eens een proefrit in het model van uw keuze en praat met ons over inruil en/of finan-
ciering.

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. G.
Zutphenseweg 85

SINICA

LET OP ONS VIGNET
KENMERK VOOR:

Kwaliteit
Vakmanschap
Lage prijzen

KAASHANDEL
P. BAKKER - LOCHEM

BoüandKaasccntrui
SPEOAUSTENINKAAS

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

SLAVINKEN
3 stuks

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

588
448
228
498
195
255
195
425

Voor de boterham
M. A • • k • ^« « A f >150 gram PALINGWORST

f i-r\ . r»»-iy|-l Wl I?EC

l -/\J ui ui i i r *—»^«

150 gram PEKELVLEES
4 »«« ^» ^*v v% k. i r-v^ v% r* f-
l J\J yiaiu r fc.rvfc.i- T *.w»-^

150 gram CORNEDBEEF
.. •-/•» nx-vri-m l A ft„J\Ai
l DU gram wwKncwnccr
150 gram BOTERHAM WORST
-vrrv ! . tfOnU'XA/nDCT /c*üL

l DU gram Dv/icurmm YWH.JI
250 gram KOOKWORST (stuk)

119
148
134
119
198

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Het nieuws aan en in de Simca's 1307/1308

is velerlei. En belangrijk.

Om maar een voorbeeld te geven:

Alle drie modellen zijn voorzien van

transistor-ontsteking. Dat betekent:

voortaan altijd starten, weer ot geen weer!

Dit alleen al moet elke Nederlandse

automobilist als de vondst van het jaar

in de oren klinkenl

Ja, we hebben u héél wat te laten zien:

fraaie vormgeving, imponerend interieur,

hypermodern comfort, een vijfde deur,

tal van technische snufjes.

Plus een reeks van voordelen,

waarvan de prijs er één is.

Kom kijken, vergelijken,
vragen, proef rijden.
Onze show is ervoor! 't Oordeel is nu aan u!

OPENINGSTIJDEN:

vrijdag 7 november
van 12.00-19.00 uur

zaterdag 8 november
van 10.00-20.00 uur

Vorden Telefoon 05752-1256
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Poelier
Willem
Rossel
90 jaar

Marktbestuur

bood fruitmand

aan en de

marktkooplieden

offreerden een

bloemstuk

„Rossel, hou je taai en op naar de hon-
derd," zei de heer Zweverink, voorzitter van
het bestuur van de Vordense marktvereni-
ging vorige week vrydag tegen de heer W.
Rossel; woensdag werd hij negentig jaar.
Aangezien de heer Rossel geen week over-
slaat om zyn zelfgeslachte kippen te ver-
kopen, vonden zyn collega-marktkooplui
dat toch wel belangwekkend genoeg om
daar aandacht aan te besteden.

„Want er zijn niet veel kooplui die met ne-
gentg jaar nog in een kraam staan," zo zei
de heer Zweverink. Hij kreeg van de markt-

vereniging een fruitmand en van de markt-
kooplieden een bloemstuk.
In 1930 begon hij met de pluimveehandel.
Alle markten stroopte hij met zijn waar af.
Deventer, Purmerend, Apeldoorn, Barne-
veld. Als het moest ging hij er met paard
en wagen heen. Zelfs tot in Duitsland toe
was Willem Rossel te vinden op de mark-
ten. Sinds 1937 woont hij in de Nieuwstad
45 waar hij met zjjn zuster woont. Alleen
vrjjdags op de Vordense markt is hij daar
te vinden.
De klanten zijn gek met Willem Rossel, dat
bleek vorige week vrijdag wel toen hij in
zijn fraai versierde kraam gefeliciteerd

werd met zjjn verjaardag, hoewel niet ieder-
een precies zijn leeftijd wist te schatten.
„Kgk," zegt de kwieke negen tig-jarige, ,,je
moet zorgen dat de klanten gek met je zijn.
En daar kun je zelf veel aan doen. Je moet
de kraam bijvoorbeeld goed schoon houden,
altijd zorgen dat het netjes is. En vooral
ook eerlijk zijn. Als ik een kip verkoopt,
dan weegt ie gegarandeerd zo veel als op
het etiket staat aangegeven. Ik zeg wel
eens: klopt dat niet, dan krijg je hem voor
niks van me."
Willem Rossel slacht elke kip nog zelf.
„Geen diepvries," zegt hij, „elke week ver-
se kip."

Ontploffingen en
brand in Vorden
„Ik geloof wel te mogen stellen dat de
oefening is geslaagd," aldus een reaktie
van de commandant van de Vordense
brandweer de heer J. v. d. Broek, dinsdag-
avond na afloop van een gezamenlijke
oefening, waaraan werd deelgenomen door
do Vordense vrijwillige brandweer, EHBO
en politie uit Vorden en Warnsveld. De
oefening werd o.a. gade geslagen door bur-
gemeester Vunderink.
Bij de Coöperatie aan de Stationsstraat de-
den zich deze avond enkele ontploffingen
voor, auto bekneld, uitslaande brand, kort-
om allemaal ingrediënten die de gehele
oefening „echt" deed Iqken. De gewonden
werden snel en vakkundig behandeld, ter-
wijl de brandweer handen vol werk had om
de brand te blussen.
Het belangrijkste aspect bij een dergelgke
oefening is, hoe verloopt de onderlinge com-
municatie. „Wel hier kunnen we tevreden
over z^jn, want de samenwerking tussen de
politie op de plek des onheus en de centrale
post op het politiebureau verliep goed," al-
dus de heer v. d. Broek.
Na anderhalf uur was het karwei geklaard
en togen de medewerkenden naar café Es-
kes om het geheel nogeens de revue te la-
ten passeren.

Voetbal
VIOD PROFITEERDE VAN BLUNDERS

VORDENSE DEFENSIE 0—3

Met nog zo'n 20 minuten te spelen zag het
er geenszins naar uit dat de thuisclub met
een O — 3 nederlaag de kleedkamer zou moe-
ten opzoeken. Tot op dat tijdstip was het
nl. een volkomen open strijd waarbij beide
teams een enrome strijdlust aan de dag leg-
den. Blunders in de Vordense achterhoede
werden in de slotfase vakkundig door Viod
afgestraft.
Voor de rust hadden de bezoekers een licht
veldoverwicht, waarbjjb echter de kansen
die de ploegen zich wisten te scheppen de
balans wat dat betreft in evenwicht werd
gehouden. Na een schot van W. Hogen-
kamp rakelings naast, stond Nijenhuis een
Vorden-doelpunt in de weg na een inzet van
Vlogman.
Halverwege de eerste helft schoot André
te Veldhuis na een goede pass van Heersink
keihard in. Doelman Ter Braak (wat keep-
te deze man een formidabele wedstrijd!)
tikte de bal op fraaie wijze uit zijn doel.
Het spel golfde op en neer. Wentink moest
doelman Meyer in deze periode eenmaal te
hulp komen by een schot van Hogenkamp.
Vflf minuten voor rust kopte A. Hogen-
kamp de bal tegen de touwen, de scheids-
rechter keurde deze treffer af wegens te
laag koppen, waarbij hij kennelijk over het
hoofd zag dat één der Vordenspelers te
hoog trapte.
In de tweede helft kreeg de thuisclub in de
vijfde minuut een uitstekende kans toen
Ter Braak de bal losliet. Heersink schoot
echter voor doel langs. De geelzwarten had-
den in deze periode het beste van het spel.
De thuisclub kon echter geen vuist maken
en werd het gevaarlijk voor het Viod-doel

dan was er altijd nog doelman Ter Braak
die zyn heiligdom met veel bravour ver-
dedigde.
Zo omstreeks de 25e minuut zag de arbiter
een buitenspelsituatie voor het Vorden-doel
over het hoofd. De Vordense achterhoede
bleef staan. F. Heebing van Viod dacht er
anders over. Wanneer de scheidsrechter
iet fluit dan tik ik de bal maar in het
zo moet hij gedacht hebben: O—1.
Deze goal deed Vorden de das om en ver-
dedigend werd het een grote chaos voor het
doel der geelzwarten. Een minuut na de
openingstreffer van Heebing, misten Hans
Stokking en doelman Meyer de bal wa£
A. Hogenkamp rustig O-—2 kon laten
tekenen. Vordenspeler Teerink kon dit alle-
maal maar moeilijk verkroppen en haalde
een tegenstander onderuit. Gelukkig voor
hem maakte de scheidsrechter een gebaar
tegen aanvoerder Meyer van „wisselen",
zodat hij het veld ruimde voor Ter Beest.
Vlak voor tijd kon doelman Meyer de bal
niet klemvast krijgen, waarna A. van Rooy-
en de eindstand op O—3 bepaalde.

A V ANTI l—S V RATTI l (af d. zaterdag)

Het was voor SV Ratti een zware opgave,
want deze middag was no. 2 van de rang-
lijst de tegenstander. Het grootste pro-
bleem waar SV Ratti mee te kampen heeft
is wel de blessures van de Ie elftal-spelers,
want nu is na L. Toebers ook nog H. Hey-
ink zwaar geblesseerd en dat is een zwaar
verlies voor het gehele elftal.
SV Ratti legde duidelijk de nadruk op ver-
dedigend spel, hetgeen uitstekend verliep
met W. Bleumink weer in de gelederen.
Kon men dit tot ver in de tweede helft vol-
houden, toch moest men zwichten voor een
uitstekend goed spelend Avanti: l—0.
De voorhoede van SV Ratti heeft geen
moed om te schieten en breide vaak te lang
door zodat men de bal weer verspeelde.
T. Klooswijk moest het veld verlaten om-
dat htj een bal in het gezicht kreeg en niet
verder kon spelen. Hij werd vervangen
door J. Dijkman die ook al met rugklachten
rondloopt. Rust l—0.
De tweede helft was duidelijk te zien dat
SV Ratti een groot tekort aan konditie
heeft en zodoende Avanti dan ook meer
speelruimte kreeg. Het werd al snel 2—0.
SV Ratti zakte verder terug zodat Avanti
uit kon lopen naar een 4—O overwinning.
J. Nijenhuis moest nog worden vervangen
door T. Mellendflk maar ook deze speler
kon de eer voor SV Ratti niet meer red-
den. Een verdiende nederlaag die door veel
inzet en hard werken toch werd geleden.

HERCULES-RATTI: 3—1 (afd. zondag)
Het eerste elftal van Ratti moest zondag
onverrichterzake de terugreis aanvaarden;
het thuis spelende Hercules behaalde een
3—l zege in Eefde.
Bjj de Rattianen bleek doelman Joh. Hui-
tink in verband met een blessure vervan-
gen te zjjn door G. Lenderink. In de eerste
helft een gelijkopgaande strijd waarbij zo-
wel de Vordenaren als de thuisclub reële
scoringskansen kregen. De verdediging
bleek bij Ratti goed te sluiten, waardoor
de Zutphenaren keer op keer hun neus
stootten. Aan de andere kant lukte het
Polman c.s. niet de Hercules-doelmond te
doorboren, zodat de rust met O—O inging.
Bij de groenwitte Ratti-ploeg werden Theo
Heuvelink en Theo Polman na rust vervan-
gen door Henk Bekken en Jos Jansen. Her-
cules scoorde na tien minuten in de tweede
helft voor het eerst achter Lenderink door
Huurnekamp, waarna de Ratti-goalie nog
tweemaal in het net moest duiken voor
doelpunten van Benny Gouw en de stand al
3—O voor de gastheren was. Het pleit was
toen wel beslecht ook al kon Wim Koers
een kwartier voor het einde de eer voor de

Kranenburgers redden door uit een vrjje
trap raak te schieten, eindstand 3—l voor
Hercules. A.s. zondag Ratti 1-Gorssel 1.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zondag: Vorden-Viod O—3;
AD 3-Vorden 2 2—2; Zutphen 3-Vorden 3
1—1; Vorden 4-SVBV l 2—2; Juventus 4-
Vorden 5 l—0; Vorden 6-Sp. Dieren 4 4—4;
Vorden 7-Baakse Boys 4 4—1; Warnsv.
Boys al-Vorden al 3—1.
Uitslagen afd. zaterda: Avanti 1-SV Ratti
l 4—0; S V Ratti 2-Harfsen 4 3—0; S V Rat-
ti 3 vrij; SV Ratti 4-Sp. Eefde 3 1—4.
Programma afd. zondag: Zelhem-Vorden;
Vorden 2-DVC 2; Vorden 3-Oeken 3; Steen-
deren 2-Vorden 4; Vorden 5-Be Quick 5;
Sp. Doesburg 5-Vorden 6; Eerb. Boys 7-
Vorden 7; Vorden al-Sp. Brummen al.
Programma afd. zaterdag: SV Ratti 1-PTT
1; Sp. Eefde 4-SV Ratti 2; SV Ratti 3-
Eerbeekse Boys 4; FC Nieuwland 3-SV
Ratti 4.

Waterpolo
VORDEN-ESCA (Arnhem) 5—3
De heren l van Vorden hebben dankzg een
betere conditie Esca 2 uit Arnhem met 5—3
verslagen. In de eerste periode was het
een gelijkopgaande wedstrijd waarby beide
ploegen enkele goede kansen lieten liggen.
Esca nam met O—l de leiding toen Vorden
slecht uitverdedigde. Een minuut later was
het gelijk toen Arjan Mengerink, deze
avond zeer schotvaardig, uit een pass van
Gotink scoorde: l—1.
In de tweede periode namen de bezoekers
opnieuw de leiding l—2. Vorden kwam
goed terug en schiep zich enkele goede mo-
gelijkheden. Het was opnieuw Mengerink,
ditmaal uit een pass van Flikkering, die ge-
lijk maakte: 2—2.
Halverwege de derde periode bleek duide-
iyk dat Vorden over de langste adem zou
gaan beschikken, hoewel de Vordense ach-
terhoede nog wel een paar maal in moest
grijpen. Mengerink gaf Vorden in deze pe-
riode een 3—2 voorsprong.
Een solo van Mengerink in de vierde pe-
riode resulteerde in een 4—2 stand. Esca
kwam nog éénmaal terug en profiteerde
van een verdedigingsfout in de Vordense
achterhoede. Vlak voor tijd stelde Sjaak
Gotink via een pass van Knol de overwin-
ning veilig: 5—3.
De heren 2 speelden zaterdagavond twee
wedstrijden. Eerst werd met 3—2 gewon-
nen van Brummen 2 (Wansink en Branden-
barg (2e) scoorden de Vordense doelpun-
ten), terwijl de ontmoeting tegen De Ber-
kelspringers uit Almen met 4—2 werd ver-
loren.

DAMES l VAN VORDEN
NOG STEEDS ONGESLAGEN
De dames van Vorden kwamen zaterdag-
avond tweemaal in aktie. Zowel de vijfde
als zesde competitiewedstrijd werd door
Vorden gewonnen.
De eerste ontmoeting die in het overdekte
zwembad te Eefde werd gespeeld, tegen
Esca uit Arnhem werd met 3—O door Vor-
den gewonnen.
Voor de rust was het een gelijkopgaande
strijd waarbij de defensie van beide teams
veel werk kregen op te knappen. Vorden
nam in deze periode met l—O de leiding
dankzij een doelpunt van Heleen Winters.
In de tweede helft had Vorden het beste
van het spel en had Rinie Teunissen in het
Vorden-doel niet veel werk op te knappen.
Het Vorden-offensief resulteerde in twee
doelpunten van Heleen Winters: 3—0.
De tweede wedstrijd die Vorden speelde te-

gen Brummen werd eveneens met de cflfers
3—O gewonnen. Typisch was dat ook in de-
ze ontmoeting de partyen elkaar voor de
rust in evenwicht hielden, al nam Vorden
wel met l—O de leiding door een doelpunt
van Truus Oonk. In de tweede helft een
sterker Vorden dat de eindstand op ï—O
bepaalde door doelpunten van Marleen Sik-
kens en Heleen Winters.

Dammen
DAMCLUB VORDEN WON MET 17—3
VAN WINTERSWIJK
Het eerste tiental van de Winterswijkse
damclub WDV heeft tegen de a.s. kampioen
DCV l uit Vorden met niet minder dan
17—3 verloren. Slechts één partij eindigde
voor Vorden in een nederlaag.
De individuele uitslagen waren: K. Jetten-
H. Grotenhuis O—2; C. T. Vog-S. Wiersma
O—2; E. Jongkoen-G. Dimmendaal O—2; D.
J. Bosch-H. Klein Kranenbarg O—2; J. Fre-
riks-B. Nfienhuis 0—2; H. W. v .d. Walle-
W. Heuvink O—2; A. Tragter-B. H. Breu-
ker l—1; B. L. Rhebergen-W. Sloetjes O—
2; G. Lebbink-J. Oukes 0—2; J. G. te Kol-
stee-H. Esselink 2—0.

ONDERLINGE DAMCOMPETTITE DCV
Voor de onderlinge competitie werden de

volgende wedstrijden gespeeld: Harmsma-
Heuvink 0—2; Wansink-Esselink l—1;
Reuver-Abbink 2—0; Ntjenhuis-Sloetjes 2—
0; Grotenhuis-Wiersma 2—0; Rossel—
Oukes O—2; Ter Beest-Ruesink l—1.

VORDENSE DAMCLUB
ONGESLAGEN KAMPIOEN
Dankzij een fraaie 15—5 overwinning is
het eerste tiental van de Vordense dam-
club kampioen geworden. Slachtoffer werd
ditmaal DVT l uit Terborg. De Vordena-
ren hebben met dit kampioenschap (alle
tot dusver gespeelde 8 wedstrijden lever-
den de maximale winst op) het hoofdklas-
serschap heroverd.
Vorig jaar degradeerde het team nl. uit
deze klasse. Of DCV l thans sterker is
dan een jaar geleden, zal in de toekomst
moeten blijken. De individuele uitslagen
van de wedstrqd tegen Terborg waren: W.
Kreeftenberg-H. Grotenhuis ten Harkel 0-
2; B. Huls-S. Wiersma O—2; J. Vesters-G.
Dimmendaal 1—1; A. Mariet-H. KI. Kra-
nenbarg 2—0; D. Drevers-B. Nijenhuis O
2; A. Gerritsen-B. H. Breuker 0—2; G.
Derksen-W. Sloetjes 0—2; L. KuipertJ-A.
Wassink 0—2; A. Kok-H. Esselink O—2;
W. Giesen-B. Rossel 2—0. Van het kam-
pioensteam maken verder nog deel uit T.
Harmsma, G. Wassink en W. Heuvink.

Graetz weergave.
Een extra dimensie

luisterplezier.

't Was te verwachten. Een hele nieuwe range weergave-apparatuur,
die wat later komt, maar dan ook beslist iets heel bijzonders is geworden.

In een exclusieve vormgeving steken de allernieuwste snufjes.
Bij al deze tuner/versterkers is bovendien volstrekte aandacht besteed

aan perfecte radioweergave. Zodat het radioluisteren eindelijk weer geheel
tot zijn recht komt

En omdat de maximale mogelijkheden bepaald worden door de
zwakste schakel, werden voor Graetz PROFI en MASTER tuner/

versterkers speciale luidsprekerboxen ontwikkeld, geheel afgestemd
op de reusachtige capaciteit.

De bekende Duitse degelijkheid maakt het tevens nog mogelijk
m om zonder mankeren een heel jaar onverbiddelijk garantie te geven

op alle typen uit zowel de MASTER als PROFI serie.

Geweldige HiFi stereo demonstratie in

PARTY CENTER,
MARKT 33, ZUTPHEN

Sensationele HiFi-Stereo en
kleurentelevisie-show

Fa P. Bredeveld
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Telefoon 05750-13813

Tot ziens op de show!

VORDENSE WINKELIERS ZOEKEN
HET IN „SAMENSPEL
Dinsdagavond werd in zaal Schoenaker
onder voorzitterschap van de heer Polman
de ledenvergadering gehouden van de Win-
kelirsvereniging. Op het podium kon men
na een half uur de rook snijden en wfl den-
ken dat de 3 aanwezige dames die de ver-
gadering dit keer eens meemaakten er echt
„gerookt" zijn uitgekomen.
De heer Polman heette de dames in zjjn
openingswoord van harte welkom en deel-
de mede dat het gehouden onderzoek naar
de koopcflefs in Vorden zeer geruststellend
zijn te noemen. De voorlopige cijfers wijzen
dan ook uit dat men toch altfld nog Vor-
den als koopcentrum kiest.
Verder deelde de voorzitter mede dat de
stortplaats te Vorden voor huisvuil geslo-
ten zal worden. Men wil hierover contact
opnemen met het gemeentebestuur om toch
de stortplaats open te laten om de Vorden-
se zakenmensen het grote huisvuil hier te
storten.
De notulen en het jaarverslag werd door
de secretaris, de heer Boersma voorgelezen
en onder dank goedgekeurd.
Het jaarverslag van de penningmeester, de
heer Schoolderman, was weer tot in de
puntjes verzorgd. De voorzitter pleitte dan
ook om de heer Schoolderman te handha-
ven als penningmeester, al heeft hfi zjjn
zaak overgedaan. Met algemene stemmen
werd dit gaarne aangenomen.
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De heren Eijerkamp en Djjkerman fungeer-
den als kascontrole-commissie. De heren
deelden mede dat de penningen goed be-
heerd waren.
Bfl de bestuursverkiezing waren de heren
Wiltink en Van Ark aftredend. De heer
Van Ark stelde zich weer herkiesbaar, ter-
wijl de heer Wiltink, door drukke werk-
zaamheden, zich niet meer herkiesbaar
stelde. De heer Oplaat werd met algemene
stemmen hiervoor gekozen. De heer Pol-
man dankte de heer Wiltink voor zfln werk
tqdens zijn zittingsperiode.
Ook dit jaar wordt, evenals voorgaande ja-
ren, de intocht weer georganiseerd en be-
kostigd door de Vordense Winkeliersvereni-
ging. Deze intocht vindt plaats zaterdag
22 november.
Een levendige discussie ontstond over de
wflze hoe men de procent-regeling zou han-
teren. Altijd een moeilijk punt.
De heer Elbrink vond dat samenspel ge-
handhaafd dient te bleven, vooral nu de
tijden slechter worden. Besloten werd dan
ook om gezamenlijk weer een daverende
Sint Nicolaas-aktie te houden, waar ruim
ƒ 10.000,— gulden aan prijzen beschikbaar
gesteld zal worden. Per slot van rekening
kunnen de klanten in Vorden de auto voor
de deur van de winkels parkeren en men
hoeft niet met zware tassen te sjouwen
zoals elders.
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UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

KEURSIAGER
9n goeie slager

Donderdag: TartaartjeS

Vrijdag:

Zaterdag:

De gehele
week:

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Verse worst

Runderrollade

Riblappen

Frikando

Klapstuk
Hierbij 500 gram HUTSPOT

3 stuks

grove
500 gram

heerlijke
500 gram

500 gram

varkens v. d. ham
500 gram

500 gram
panklaar slechts 0,25

Hacheevlees 500 gram
Hierbij 500 gr. panklare RODE KOOL voor 0,15

Gehaktdag 500 gram 250
1000 gram

198
298
488
598
549

498

498
450

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

BOTERHAMWORST
150 gram

VLEESSALADE
200 gram

Maandag: HAM WORST
100 gram

Dinsdag: LEVER
100 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
HAI

VAN ONZE BANKETBAKKER
Slagroomstam van 365 voor 318

Gevulde speculaasplm 25°gram
van 225 voor

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Maandag:

Zuurkool
Dinsdag:

Boerenkool
Woensdag:

Gekookte bietjes
De geheleVbek:

Grape Fruits

Worte|ges

Cox's

uit het vat
500 gram

gesneden
500 gram

500 gram

per netje 3 stuks

geschrapte
500 gram

handappelen
ca. 2 kg

Mandarijntjes Satsuma's, netje
ca. 1 kg nu slechts

JANSEN SUPERMARKT » Voor service e» kwaliteit

Koffiemelk
Yivo Candida
1/1 liter van 219 voor

VIVO SINAS
1/1 liter van 98 voor

PEPSI COLA
1/1 liter van 130 voor

KOOPMANS KRISTALBLOEM
500 gram van 93 voor

OLBA ROOKWORST
225 gram nu slechts

Honig bakmeel
500 gram, norm. prijs 102
Onze prijs

BLUE BAND HALYARINE
500 gram norm. prijs 133

YIYO PILS 0,5 Itr.
van 62 voor 50; per krat a 12 flesjes

WITTE PEPER
van 148 voor

FANCY PINK ZALM
l/2 literblik nu slechts

SUNLIGHT BONTKRACHT
koffer a 3,6 kg van 15,70 voor

ZUIVEL-AFDELING
Frico jonge kaas
nu slechts 389

Alle soorten
buitenlandse kaas

Karnemelkse
gortepap

Volle dagmelk
1/1 liter

Parein
van 179 voor

HAK AUGURKEN
3/4 liter van 235 nu

HAK ZILYERUITJES EN AUGURKEN
1/3 liter van 168 nu

Heinz sauzen
div. smaken, norm. prijs 460. Nu
bij ons per flacon van 875 gram

CHAPPY RUNDVLEESBROKKEN
per blik van 135 voor

POPLA 1000 TOILETPAPIER
per pak a 4 rol nu slechts

CALVE SLASAUS
J/2 liter van 231 voor

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 15 nov.

1/1 LITER RAAK UP
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