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Afscheid Prins Jan de Eerste
van de Deurdreajers
Met het gebruikelijke afscheid van de karnavalsprins
en zijn gevolg - in dit geval Prins Jan de Eerste en
zijn gevolg - heeft de karnav.alsvereniging De Deur-
dreajers zaterdagavond een karnavalsjaar vol hoogte-
punten afgesloten. Velen hebben de eche karnavals-
sfeer nog eens willen proeven, want in de prinselijke
residentie, zaal Schoenaker te Kranenburg, was het
vol met feestgangers.
Het was een goede gedachte van het karnavalsbestuur
om een extra bus te laten rijden (spuit 11 geeft modder
lijn 11 plezier) waardoor vele karnavalsvierders uit
Doetinchem, Zutphen, Warnsveld en uiteraard Vorden
en omliggende plaatsen de leut en de veiligheid konden
kombineren en zo veilig werden thuisgebracht.
De Tanzmarikesgroep had onder leiding van mevrouw
Kraxner-Pardijs een nieuwe dans aan hun repertoire
toegevoegd welke deze avond voor het eerst aan de
verzamelde Deurdreajers werd getoond. Het werd een
onverdeeld sukses en de groep heeft dan ook loon naar
werken gekregen, gezien het applaus voor hun char-
mante optreden.
Om precies 11 minuten over 11 verzamelde Prins Jan
de Eerste (de heer J. Weernink) zijn gevolg rond zich
voor het podium waar zij werden toegesproken door

President Paul Eykelkamp. Deze dankte de Prins en
zijn gevolg voor de uitstekende medewerking waardoor
het voor bestuur en alle Deurdreajers een geslaagd kar-
navalsjaar is geworden. Hierna assisteerde hij Prins
Jan de Eerste bij het ontheffen van de funktie van zijn
gevolg door het afleggen van hun eretekenen. Als
laatste werd de Prins door de President uit zijn ambt
ontheven welke op symbolische wijze geschiedde door
het afleggen van steek eretekenen, scepter en mantel.
Nadat mevrouw Weernink door de President letterlijk
en figuurlijk in de bloemetjes was gezet en de Prins
een statiefoto was overhandigd met een fles geestrijk
vocht, werd hij door de Deurdreajers afgevoerd als de
man die in het seizoen 1973/1974 het aanzien van de
vereniging hoog heeft gehouden en over een karnaval
heeft geregeerd dat men met recht „het karnaval van
het oosten" kan noemen.
Hiermee is de weg vrijgemaakt voor zijn opvolger die
tijdens hett installatiebal in januari met zijn gevolg
zal worden geïnstalleerd. In elk geval was het niet be-
paald een sombere stemming bij dit afscheid en ging
het feest door met muzikale medewerking van de Prin-
senkapel (The Flamingo's) onder het motto: ,,Neet
neulen, moar deurdreajen".

Vordens Toneel
amuseerde publiek
Ondanks de konkurrentie van Mies Bouwman via de
televisie heeft Vordens Toneel zaterdagavond toch niet
over belangstelling te klagen gehad. Ca 150 personen
woonden de toneeluitvoering die in het Jeugdcentrum
werd gehouden, bij. Het blijspel in drie bedrijven van
Hans van Wijngaarden, getiteld: „Met de komplimen-
ten van de sjeik" werd door Vordens Toneel met veel
verve voor het voetlicht gebracht.
Het stuk handelde over Karel Vogelsang (voortreffelijk
gespeeld door D. Tromp) die een gehele „verzorging"
onderging van Esmeralda de schoonheid uit het Oos-
ten (gespeeld door W. Schuppers). Enfin er ontston-
den ten huize van tandarts Vogelsang (J. Schuppers)
allerlei komische situaties waarom het publiek dikwijls
kon lachen.
Onder regie van H. Holsbeke kwam Vordens Toneel
tot goed spel waarbij bleek dat de rollen goed waren
ingestudeerd. Meubelshow Vorden had voor een leuke

toneelaankleding gezorgd terwijl aan de kostuums, ver-
zorgd door de fa Doornink uit Arnhem en aan de gri-
mering door de heer Jurriens uit Arnhem, goede aan-
dacht was besteed.
Rest nog te vermelden dat de overige rollen uitstekend
werden gespeeld door W. Werler, mevr. I. Stegeman-
Holsbeeke, J. Schuppers, A. Jeulink, H. Hilferink en
mevr. G. Lenselink-ten Have. De avond werd besloten
met een bal.

Burg. Vunderink
opende katecj^atielokaal
Het katechisatielokaal achttfJae kosterswoning is uit-
gebreid en verbouwd. Oorspronkelijk was er één lo-
kaal. Door middel van een vouwwand zijn er thans twee
lokalen ontstaan die geschilczijn voor allerlei aktivi-
teiten. ^H
Zaterdagmiddag werd het ni^^e katechisatielokaal ge-
opend door burgemeester M. Vunderink. In zijn toe-
spraak wees hij er op dat er momenteel diverse ge-

meenschapsvoorzieningen urgent zijn. Hij was blij met
deze „deelvoorziening" waarvan de gehele gemeenschap
gebruik kan maken. Hij maakte tevens de naam van het
lokaal bekend nl. „De Voorde". Deze naam is bedacht
door ds. J. C. Krajenbrink en betekent in feite een
doorwaadbare plaats in rivier of beek. Via „De Voor-
de" trekt de mens dan verder op weg naar de toekomst.
De heer J. F. Geerken, president-kerkvoogd, bracht
allen dank die aan de totstandkoming van het gebouw
hebben meegewerkt en droeg het vervolgens over aan
de Ned. Hervormde Kerk. Ds. J. Veenendaal, voorzit-
ter van de Kerkeraad, aanvaardde het gebouw namens
de Hervormde gemeente en noemde het een aanwinst
voor de gemeenschap.

Ds. Veenendaal
had dubbel feest
De kerkdienst die zondagmorgen in de Néd. Hervorm-
de kerk werd gehouden, had ditmaal een bijzonder ka-
rakter. Ds. en mevr. Veenendaal vierden deze dag hun
zilveren huwelijksfeest, terwijl bovendien ds. Veenen-
daal rond deze datum van 10 november 25 jaar predi-
kant is.
Mede doordat er in de Wildenborch deze morgen geen
dienst was, was er in de Ned. Hervormde kerk veel
belangstelling. Na afloop vertrokken de fam. Veenen-
daal en de kerkgangers naar het Jeugdcentrum waar
ds. en mevr. Veenendaal en hun kinderen werden ge-
luk gewenst met deze voor hen zo heugelijke dag.
Het was de uitdrukkelijke wens van het zilveren paar
deze feestelijke bijeenkomst in alle bescheidenheid te
houden. Toespraken waren er dan ook niet, behoudens
een van de heer J. F. Geerken. In zijn funktie van pre-
sident-kerkvoogd bood hij namens de gehele Hervorm-
de gemeente een geschenk onder couvert aan terwijl
mevrouw Veenendaal bloemen kreeg aangeboden.
Ds. Veenendaal bracht vervolgens dank voor het aan-
geboden kado.

Z I L V K R W I T R O E

KOERSELM CASSETTES

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Deze week behandelen wij twee onderwerpen:

1. de konsumenten-enquete gemeente Vorden; en
2. subsidieverlening voor warmte-isolatie van wo-

ningen.

Ad 1. KONSUMENTEN-ENQUETE
Zoals u weet, wordt momenteel een bestemmings-
plan voor de kom van het dorp Vorden voorbereid.
De bedoeling van dit plan is om — kortweg gezegd
— een aantrekkelijk centrum te houden en, voor
zover nodig, te scheppen. x

Hoe dat plan er precies zal gaan (of moeten) uit-
zien, is afhankelijk van allerlei zaken, zoals bv.: wat
denken de middenstanders er van, hoe zien de kon-
sumenten het graag, hoe is de verwachte verkeers-
ontwikkeling, hoe is het leef- en woonmilieu in het
dorp, welke zijn de ontspanningsmogelijkheden e.d.;
kortom, allemaal vragen waarop eerst een antwoord
moet worden gegeven voordat tot een planbeschrij-
ving kan worden over gegaan.
Eén onderzoek is inmiddels al gehouden, nl. de zgn.
ondernemers-enquête. Deze enquête heeft tot doel
om te onderzoeken hoe onder meer de winkelstruk-
tuur in Vorden is; hoeveel winkels (en bedrijven)
zijn er, wat is hun bedrijfsoppervlakte, hoeveel
mensen werken er, hoe is de leeftijdsopbouw (jonge
en/of oude zakenlieden), hoe is de verwachte ont-
wikkeling, heeft Vorden voldoende winkels, is er
uitbreiding nodig enz. De antwoorden op deze vra-
gen zijn in deze enquête door de ondernemers zelf
gegeven.
Maar zij zijn in vele zaken natuurlijk afhankelijk
van wat de konsument doet en vindt: is het uiterlijk
van de winkels, de sfeer en de gezelligheid, de ser-
vice voldoende; is de keuzemogelijkheid goed; zijn
de prijzen akseptabel; moeten de winkeliers meer

aktiviteiten ontwikkelen; is er voldoende parkeerge-
legenheid; welke maatregelen moeten er worden ge-
nomen om een en ander aantrekkelijker te maken;
hoe vaak winkelt de huisvrouw in Vorden.
Als op deze vragen een duidelijk antwoord wordt
gevonden, dan hebben velen daarvan profijt: de ge-
meente heeft dan een aanwijzingvoor het bestem-
mingsplan, de konsument heeft laten horen wat hij
of zij graag wil, en de winkeliers hebben gegevens
over welke richting zij moeten inslaan om de kon-
sument naar wens te bedienen.
Daarvoor dient nu het enquêteformulier dat één de-
zer dagen bij u in de brievenbus is gedeponeerd.
Wij hopen dat u inziet dat uw medewerking aan de
enquee in grote mate bijdraagt aan het uitstippelen
van een goede toekomst: u zelf hebt immers een
groot belang bij een goed en prettig winkelapparaat,
u hebt er dagelijks mee te maken, ook in de toe-
komst. Om een goed inzicht te krijgen in deze za-
ken, is het noodzakelijk dat (bijna) alle huisvrouwen
aan de enquête meedoen: aan weinig gegevens heeft
praktisch niemand wat.
Wij roepen de huisvrouwen dan ook op om één keer
vijf minuten vrij te maken voor het invullen van de
vragenlijst; behalve deze enkele minuten kost het u
niets . . . U kunt de ingevulde formulieren depo-
neren in een bus bij ijssalon Boersma; omdat u toch
naar deze zaak moet voor het inleveren van uw bon-
nen voor de Sint Nicolaasaktie, lijkt ook deze gang
niet onoverkomelijk.
Nogmaals, het is in uw aller belang! Doet u daarom
mee aan de enquête.

Ad 2. SUBSIDIE WARMTE-ISOLATIE
VAN WONINGEN

Onder gemeentenieuws van 26 juni 1974 is aan de
orde geweest dat door het ministerie van Volkshuis-
vesting een éénmalige subsidie kan worden verkre-
gen als men de woning gaat isoleren.
Hierin stond vermeld, dat met de werkzaamheden
een aanvang kon worden gemaakt als een beschik-
king van de hoofdingenieur-direkteur van de Volks-
huisvesting in de provincie Gelderland is ontvan-
gen. Dit blijft van kracht voor de aanvragen die nu
nog worden ingediend (dit kan nog tot uiterlijk 31
december 1974).
Echter voor diegenen die in de periode van 21
maart 1974 tot en met 12 juni 1974 isolatie aan de
woning hebben aangebracht, bestaat alsnog de mo-
gelijkheid om voor deze eenmalige subsidie in aan-
merking te komen. Dit geldt zowel voor bestaande
woningen als voor „nieuw te bouwen woningen". Er
dient dan een rekening e.d. bij de aanvraagformu-
lieren te worden bijgevoegd.
Hierna volgt nogmaals een uiteenzetting van de
warmte-isolatie van woningen, waarvoor subsidie
wordt gegeven.

De subsidie wordt gegeven op woningen die na
1945 zijn gebouwd en óf al centrale verwarming
hebben óf die tegelijkertijd met de betere isolatie
krijgen. De subsidieregeling is tijdelijk en zal per
31 december 1974 vervallen.

Duizend gulden:
De subsidie blijft beperkt tot een maximum bedrag
van 1000 gulden. -Voorwaarde is dat de isolatiever-
betering meer dan 500 gulden gaat kosten. Boven
dat bedrag wordt eenderde van de kosten vergoed
uit de rijkskas maar met een maximum van 1000
gulden.
Wanneer een huurder of eigenaar zelf de betere iso-
latie aanbrengt dan zal alleen een vergoeding voor
de materiaalkosten worden gegeven. Er wordt geen
vergoeding gegeven van zelf bestede arbeidsuren.
De arbeidsuren van een „beunhaas" worden ook
niet vergoed.

Wie krijgt de subsidie?
De bijdrage wordt toegekend aan de eigenaar van
de woning. Als een huurder de verbeteringen in de
isolatie aanbrengt kan de eigenaar verzoeken de bij-
drage te laten uitbetalen op de postrekening van de
huurder.
Ook kan de eigenaar de verbeteringen aanbrengen
en vóóraf een overeenkomst met de huurder treffen
over een nadien te betalen extra huur.

Tijdstip van uitvoering
Nadat de eigenaar van de woning bericht heeft ont-
vangen dat de bijdrage is toegekend mag met de
uitvoering worden begonnen. Het werk moet bin-
nen 3 maanden na de bijdragetoekenning zijn be-
gonnen.
Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, meldt de ei-
genaar dit orider opgave van de gemaakte kosten
aan de hiervoor genoemde hoofdingenieur-direkteur
die dan voor de uitbetaling Van de bijdrage zal zor-
dragen.

Andere woningen:
Te bouwen premie-huurwoningen, partikuliere huur-
woningen of eigen woningen komen niet voor een
subsidie in aanmerking. Wel wordt een bedrag aan
kosten voor de extra isolatie tot een maximum van
ƒ 3000, — buiten beschouwing gelaten bij de pre-
miebepaling voor gesubsidieerde nieuwbouw.
Voor de zgn. woningwetwoningen geldt een soort-
gelijke regeling als voor de eigen woningen.

Nadere inlichtingen:
Door de afdeling bouw- en woningtoezicht op het
gemeentehuis worden gaarne nadere inlichtingen
over de regeling verstrekt. Hier worden ook de aan-
vraagformulieren verstrekt.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN

10 uur ds. J. Veenendaal bediening H. Doop
19 uur Interk. jeugddienst in de Geref. kerk, voor-
ganger ds. R. E. J. Stellwag te Doetinchem

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur drs. D. J. te Winkel te Leusen, tevens kinder-
nevendienst; 19 uur ds. Interk. jeugddienst voorganger
ds. R. Stellwag Herv. predikant te Doetinchem

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk 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 NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. J. Wcchgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster Bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENTSDIENST
de heer De Joncre, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

Geboren: Karel, zoon van A. J. Stoltenborg en B. H.
Neurink.

Ondertrouwd: P. Hoeksma en R. Pelgrum; H. Broek-
gaarden en J. M. Gotink.

Gehuwd: H. W.Sloetjes en J. G. Pasman; F. G. M.
A. Nollen en J. P. M. van den Berg van Saparoea.

Overleden: J. Spanhak, 88 jaar, weduwe van A. Rui-
tenbeek.



Frites
saus

emmertje
nu

149

Tarwe
bloem

heel kilo
nu

98

Kwatta maxi
chocolade

grote plak
voor

69

Brokken dik
speculaas

groot pak

119
SUPER SLAGERIJ

ALLEEN DONDERDAG:

Schouderkarbonade
500 gram

HAMBURGERS - 4 HALEN 3 BETALEN
ROOMSCHNITZELS
3 stuks

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

FIJNE VERSE WORST
500 gram 298 heel kilo

GESNEDEN SPEKBLOKJES
per 100 gram

298
238
398
498
548
35

VLEES-
WAREN

SANDWICHCOTELET 100 gram 159

BALKENBREI slagersvers flR gram 159

GEKOOKTE HAM 1^0 gram T19

SNIJWORST & 9ram 109

AMSTERDAMSE LEVERWORST
250 gram 99

ZONNETUIN

HAGELWITTE BLOEMKOOL
per stuk

HARDE SPRUITEN
per kilo

PANKLARE SOEPGROENTE
per bakje

JONATHANS
plm. 11/2 kilo

MANDARIJNEN ZONDER PIT
per net

PANKLARE WORTELTJES
500 gram

198
119
45
115
198
48

DIEPVRIES ARTIKELEN
l KL! A LA ImLlYlL I l o - 450 gran van 175 voor 139

SPINAZIEU LA CRÈME
IJS
BOERENKOOL
TAM KONIJN

literbeker

450 gram

kilo

129
145

85
589

Groot pak SPECULAAS
BOKKEPOOTJES
HEERLIJK KOEKJE - pak

MONTAGNE KOEKEN
109

24 stuks

ZOETWAREN
VOORDEEL

GEVULD SPECULAAS
grote plak

SPEGULAAS
groot pak

98
98

CHOCOLADELETTER
PROFITEER 110 elke 2e letter 79
MARGARINE
REMIA DEX - pak van 84 voor 69
TOMATEN GROENTESOEP
UNOX - van 122 voor . 109
GEBROKEN RIJST
heel kilo 129
GEMENGDE NOTEN
per zak 98

BRUINE BONEN
HAK - 3/4 pot van 138 voor 125
HALVARINE
CROX - 500 gram 89
VIM MET GLORAX
per bus 59
SUNSILK SHAMPOO
van 395 voor 360 - bij ons voor 345
POPLA 1000
4 rollen 145

APPELSAP
grote fles 69
TOMATENKETCHUP
DEL MONTE - per fles 99
OLD RUBY PORT
per fles 425
TAFELWIJN
GRAND VIN ROSE-per fles 289
JODENKOEKEN
bussen van 215 voor. 159

Nieuwstad Vorden Tel. 1232
Groente en vleesreklame

geldig t. m. zaterdag

^
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UIT ONZE SPECIALE VOORDEELKOELING BIJ DE SLAGERIJ
ZWAN SALADES EN STUKSVERPAKKING VLEESWAREN

PATE bakjes a 115 gram OW

SAKS JUNIOR 2oo gram 99

BOERENLEVERWORST 3oogram 169

ZUURKOOLSPEK per ons 69

KIPS LEVERWORST 250 gram 135

STUNT VAN DE WEEK
SPIJKERBROEKEN maat H6-176 vanaf

NOORSE SOKKEN de originele v. 695 p.p. voor

1375
375

SPEELGOED EN NONFOODS
VOORDEELTENT

KOSMETIKA VOORDEELHOEK
PROSET HAIRSPRAY
van 725 voor 498 - bij ons voor

MOLNY WATTENSTAAFJES
90 stuks van 280 voor

flacon van 360 voor

O.B. TAMPONS SPECIAAL
van 660 voor

398i
250^

.295
f Ü

590

GEBLOEMDE CLOSETROLHOUDER
nu slechts voor

LUXE KOP EN SCHOTEL
set a 3 stuks van 695 voor

TEFLON STEELPAN
1 liter - Skultana, koekt niet aan - van 12,50 voor

PLASTIC MOKKEN
set a 4 stuks, met ophangketting

THERMOSFLES
van 725 voor

FLESSENSTAPELREKKEN
per 2 stuks voor
VOOR LANGE WINTERAVONDEN

DOMINO VERKEERSBORDENSPEL
van 425 voor

SCHRIJFSETS
van 125 voor

TEKENSETS
met driehoek, gradenboog, kleupotloden, lineaal, gum
en puntensliiuer

98
495
695
175

^er

ÈÜFKLEURVFSET
met verf, voor

495

295
98

295
98

~ > 'ft

:

t t A&O GRAAG TOT UW DIENST « «
DAGVERS VOORDEEL

MAANDAG

Zuurkool
VERS UIT HET VAT 500 gram

Zuurkoolspek
500 gram

DINSDAG

Hutspot
500 gram PANKLAAR

Klapstuk
500 gram ...

WOENSDAG

Rode kool
500 gram PANKLAAR

Gehakt
HALF OM HALF 500 gram

49
278

59
398

39

VOORDEEL SLIJTERIJ

JONGE GENEVER
GANZEBOOM OF LEGNER - per liter

VIEUX
LEGNER OF GANZEBOOM

JARBIN LIKEUREN
DIVERSE SMAKEN - van 945 voor

BERENBURG
GEENS OF GANZEBOOM van 11,95 voor

CAFÉ ORIENTAL
MET GRATIS MOKKAKOPJE - van 15,50 voor

VERMOUTH
MONTALIA - literfles nu voor

895

895

795

945

1295

298

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 123?



Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSLAGER
'n goeie slager.

RIBLAPPEN
500 gram voor

DOORREGEN LAPPEN
500 gram voor slechts

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks voor

DIKKE VLEESRIBBETJES
DONDERDAG: 500 gram

VERSE WORST
VRIJDAG: 500 gram

ECHTE BIEFSTUK
DE GEHELE WEE: 250 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

CERVELAAT
150 gram

TONGEWORST
150 gram

HAMWORST

150 gram

PAARDEROOKVLEES

100 gram

Uit onze moderne

ZUIVEL KOELING
MAGERE MELK
VANILLEVLA
MAGERE YOGHORT
SLAGROOM

1 liter

1 liter

1 liter

liter voor

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
MANDARIJNEN
SPRUITEN 500 gram

SOEPGROENTE per bakje

HANuPEnEN Doyenne du Comis per kilo

RODE KTOL 500 gram

HUTSPO^ 500 gram

Maandag en dinsdag:

STOOFPREI

Clementines - net

per bos

DIEPVRIES RODE KOOL 450 gram BOERENKOOL 750 gram

KASSA-KOOPJE BIJ ƒ 25,- AAN
BOODSCHAPPEN pracht BADHANDDOEK van ƒ 5,95 voor ...

CHOCOLADE PUUR OF MELK
VIVO
500 gram van 215 voor

VIVO SINAS

hele liter - onze prijs

RAAK UP

hele liter nu slechts

HONIG BAK- OF CAKEMEEL

onze prijs

5 SMAKEN
3 stuks van 138 voor slechts

MARS, SNICKERS OF MUSKETIERS

mini's - grote baal van 238 voor ....

PALMOLIVE SHAMPOO

van 295 voor 225

GROENTESOEP
ROYCO
voor slechts

EXTRA GEV, ERWTENSOEP
UNOX1/1 blik
normaal 230 - onze prijs ...

DIXAN VOORDEELKOFFER
COC

van 915 - onze prijs V k O

CHOCO FRIS

hele liter nu slechts

POTATO CHIPS
SMITH
van 115 voor

FRANSE SPERCIEBONEN

1/1 blik nu

HEERLIJKE ADVOCAATKOEKJES

nu slechts

BUS VIM CHLORAX

van 72 voor .

Groente- en vleesaanbiedingen

zijn geldig tot en met 16 november 1974

Blue Band margarine 250 gr. normaal M nu bij ons 69
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36e jaargang nr 37 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
De heer S. Kulsdom, voorzitter van de 90-jarige zangvereniging Excelsior:

„Mensen uit het westen zouden lid
moeten worden van een plaatselijke
vereniging"
„Mensen uit het westen die hier de laatste jaren zijn komen te wonen, zouden in feite lid moeten
worden van een plaatselijke zangvereniging, muziekvereniging of bv een toneelvereniging. Dit zou
in de eerste plaats een opleving van het verenigingssleven kunnen betekenen en tevens zou er
een betere verstandhouding in de gemeenschap kunnen ontstaan." Aan het woord is de heer S.
Kulsdom, voorzitter van de Christelijke Gemengde zangvereniging Excelsior dat a.s. zaterdag ter
gelegenheid van het 90-jarig bestaan een jubileumconcert zal geven in de Ned. Hervormde kerk
te Vorden.

De heer Kulsdom sprak deze woorden naar aanleiding
van de perikelen rondom het dorpscentrum dat, zoals
bekend, wegens bezwaren van verschillende personen
(omtrent de plaats van vestiging) nog steeds niet „van
de grond" is.
„Met andere woorden, we zitten nog steeds moeilijk
nu er in Vorden geen goede zaal is om te oefenen of
een uitvoering te geven. Het is toch een rare gang van
zaken dat wij last hebben van een goed geplaatste
smash van de mensen van de volleybalklub (Excelsior
oefent nl. in een zaal van het Jeugdcentrum, terwijl in
de grote zaal ernaast de volleybalvereniging Dash aan
het trainen is). Natuurlijk zijn wij er aan gewend ge-
raakt, ideaal is het echter niet. Wanneer Vorden nog
eens een zaal krijgt met een goede akoestiek, dan zal
dat ongetwijfeld stimulerend werken", aldus de heer
Kulsdom.

GEBREK AAN MANNENSTEMMEN
Toch kampt Excelsior met nog meer problemen. Tot
voor enkele jaren was het sukkelen geblazen met diri-
genten, leden, enz. „In korte tijd hebben we verschil-
lende dirigenten gehad. Het is nl. enorm moeilijk te-
genwoordig een dirigent te vinden en te houden. Ge-
lukkig hebben we twee jaar geleden de heer Nuis uit
Lochem kunnen aantrekken. Sinds de komst van hem
(de heer M. Nuis is zangleraar aan de Scholengemeen-
schap te Lochem) is het zangpeil bij ons flink opge-
trokken. Maar ondertussen hadden we door al die pro-
blemen van daarvoor ledenverlies geleden.
De grootste handikap van Excelsior op dit moment is
nl. het gebrek aan mannenstemmen. Daardoor hebben
we in april, toen de vereniging al 90 jaar bestond, geen
uitvoering kunnen geven. In feite zou dat ook nu niet
kunnen. Met een 90-jarig bestaan moet je echter toch
wel wat doen. Het verheugt ons dan ook dat we nu
zaterdagavond 16 november het jubileumconcert kun-
nen geven in samenwerking met de Chr. Gemengde
Zangvereniging Doetinchem — Hummelo o.l.v. dirigent
G. W. Maatkamp uit Doetinchem."

NIEUWE KOSTUUMS
„Verder wordt medewerking verleend door een instru-
mentaal ensemble, bestaande uit Ginie de Noordt uit
Zwolle (dwarsfluit), Brand Bronsema uit Zwollo (ho-

bo), Marijke de Meier uit Zwolle (cello) en Gijs van
Schoonhoven uit Vorden (spinet)."
Voor het jubilerende koor belooft het een speciale
avond te worden want Excelsior zal voor het eerst in
de nieuwe kostuums verschijnen. Het houden van een
receptie vindt het bestuur van Excelsior niet nodig.
„Dat doen we wel bij het 100-jarig bestaan", aldus de
lakonieke reaktie van voorzitter Kulsdom die ondanks
de „vergrijzing" van het koor beslist in de bestaans-
mogelijkheid van zijn vereniging (hij is zelf al zo'n
25 jaar voorzitter) blijft geloven.

ELKAAR WAARDEREN EN STEUNEN
Een eventueel samengaan met andere zangverenigingen
ter plaatse ziet hij niet zitten. „Weet je wat het is, we
moeten elkaar waarderen en steunen, trouwens de ver-
standhouding met het Vordens Dameskoor en het Vor-
dens Mannenkoor is uitstekend. Bovendien brengen
wij een geheel ander repertoire. Excelsior is namelijk
aangesloten bij de Kon. Bond van Christelijke zang- en
oratoriumverenigingen. Wij steunen dan ook op de
grondslag van deze bond d.w.z. de verheerlijking van
Gods naam door de zang", aldus verduidelijkte voor-
zitter Kulsdom.
„Dat wil niet zeggen, dat er uitsluitend geestelijke lie-
deren worden gezongen, hoewel het vanzelfsprekend
wel de hoofdzaak is. Zouden dan bv. de koren in Vor-
den samengaan, dan stuit dat beslist op moeilijkheden
en daar is niemand mee gebaat", aldus de heer Kuls-
dom.
Excelsior telt momenteel ca 40 leden en heeft plm. 100
donateurs. Uit de kontributiegelden en met 300 gulden
subsidie uit de gemeentekas moet men de touwtjes aan
elkaar knopen en dat lukt wonderwel, zij het met de
nodige inspanning. De vereniging verleent jaarlijks me-
dewerking aan verschillenÉHkerkdiensten bv. met de
Kerst, Pasen, Pinksteren 3^ Daarnaast neemt men
gemiddeld tweemaal per jaar deel aan zangersavonden
die door een onderafdeling van de bond j jaarlijks v/or-
den georganiseerd. De repetitie-avonden op donderdag
worden goed bezocht.

Het bestuur bestaat m o m e H uit: S. Kulsdom, voor-
zitter; mevr. A. W. Esselink, sekretaresse; mevrouw
Denkers, penningmeesteresse; mevr. Hilferink; mevr.
Rooseboom; mevr. Neerhof en de heer Vaags.

ONZE PROAT
Disse wekke helpt mien de krante an iets urn oaver te
schrieven. Ik léze doar dat de meister s van de scholen
in de stad onder mekare hebt eproat oaver et dialekt.
Doar schient weer belangstelling veur te kommen. Niks
gien wonder, eingelek! Et idee dat een dialekt een
slecht soort Nederlands zol wezen, liekt nergens op.
Olde gewoonten - olde gebruuken en dus de olde
zegswieze blieft in de achtenvèèrld et langste zuuver
bestoan. Dus is gien één taal zoo verbasterd as wat ze
et zuuvere ABN nuumt. En die B zo'j kunnen beschou-
wen as een bewies dat die d'r net niet in hêurt . . .
die veroadt onbeschaafde eigendunk . . .

Vrogger was „plat" prooien een bewies van achferlek-
heid - iets wa'j zoo gouw meugelek mossen afleern.
En doar is hier en doar nog wel wat van blieven zit-
ten. Et is toch niet gewoon meer at op een vergadering
- ok al bunt ze met eigen volk - de veurzitter alle
moeite deut um zoo goed meugelek officieel Hollands
te proaten. Dat is nog een minderwèèrdigheidsgevuul
dat eur vrogger is aneproat.

Et heugt mien nog van de schoolbanken dat de meister
et met de aardrijkskunde had oaver de „grienden". Dat
warzen waterige streken, woarat een holtsoort greujen
dat gebruukt wodden veur kribwerk langes de riviern.
Van et lichtere holt wieren manden emaakt. „En ben-
nen" zei een van de jonges, die es wol looien heurn
wat e wis. „Bennen - wat zijn dat?" vroeg de meister
achterdochtig. De jonges leijen um uut dat dat die
ronde dinge ivazzen woarat de boern de eerpels in
deèn. En heilig dat e wier! Et was een Fries, die
schient doar toch lichte met anemaakt te wodden.

„Suffers, dat zijn manden!" Toe wis e wij weer da'w
nog een hoop mossen lèèrn um veur vol te kunnen
deurgoan - wi'j met onze heele buurte en familie,
want die proaten ok nog domweg van „bennen"! Later
he'k nog een keer zoo iets metemaakt - ik was 's-mar-
gens al bi'jtieds bi'j een boer die twee jongeskes noar
schoole had goan. Moor d'n oldsten was ziek ewodden
en nou mos d'n jongsten alleene met de buurkinder
goan. Hie was anders heelemoal niet bange, moar et
was net of e d'r nou tegenop zoag. „Wat mo'k dan
zeggen at de meister vrög woar at bruur is?" „O", zei
de moeder, ,,zek moar dat e piene in de boek hef."

De kinder-
postzegel-
aktie in
Nederland
bestaat
5Q jaar !

Toe kek et jungesken nog volle ongelukkiger. „Dan
krieg ik straffe en mo'k de schoole in!" Et was um al
ineprent dat „plat proaten" tegen de meister heel on-
beheurlek was, en et zuuvere „stads" was um nog te
geleerd af. De vader hef toe moar een briefken eschre-
ven - dat zol e moar afgeven. En opgeruumd vertrok
et kèèrltjen - veur wat zien vader eschreven had kon
de meister um toch niet straffen.

Ik von wel dat die vader die zaak heel verstandig ope-
löst hd, moar at et mien te doene had estoan was d'r
een brief op peute achteran ekommen. Of ik was d'r
effen hen egoan en dan ha'k um in 't „plat" wel zoo
toe esprokken dat e ABN tekot was ekommen . . .
De wèèrld is toch een hoop veranderd in de tied da'w
hier rondekekken hebt - ik kan mien niet veurstellen
dat d'r nog kinder bestraft of veur suffers uutemaakt
wodt umdat ze proat zoo at ze in huus elèèrd hebt.
Juust at een mense uut de grond van zien hotte begint
te proaten volt e doar op terugge. „Geleerde woorden
- geleende gedachten' denk ik wel es a'k een mense

buuten en boaven zien stand hcure proaten. Een kind
mot de meister -- moar de meister ok de kinder kön-
nen begriepen. En doarumme vin ik et mooi dat d'r
op schoole belangstelling is veur et dialekt . . .

d'n Oom

50 jaar

fa Polman
Vorden

Foto rechts:

Drie generaties Polman

Foto onder:

Een kijkje in de
showroom aan de
Dorpsstraat

Onder het motto: „Kijk, daar zit wat achter" heeft
interieurverzorging wim polman vrijdag jl. haar nieu-
we jasje laten zien. Tevens werd op die dag het feit
herdacht dat de heer Polman sr zich voor 50 jaar ge-
leden aan de Dorpsstraat vestigde.
Het was dan ook niet te verwonderen dat velen de
nieuwsgierigheid niet konden bedwingen, hegeen re-
sulteerde in een overweldigende belangstelling. Bijna
700 bezoekers maakten van deze gelegenheid gebruik
om de geheel gemoderniseerde showroom te zien. Een
ieder kon zijn hart ophalen in de tot in de puntjes ver-
zorgde ruimte die op begane grond modern en op de
eerste verdieping stijlvol klassiek is ingericht. De zit-
hoeken in leer en stof uitgevoerd, de gezellig gedekte
eethoektafels, de heerlijk zittende tweezitsbanken en
fauteuils alsmede de smaakvolle verlichting maakte het

geheel tot een sfeervol ingerichte meubelshowroom.
Ook de kadoboetiek, waar het aksent viel op de leuke
houten keukenattributen, trok ieders aandacht. Tevens
mag vermeld worden dat de kollektie gordijnstoffen,
vloerbedekkingen en vooral de parketvloeren, welke
laatste aan het artikelenpakket is toegevoegd, op een
prachtige wijze werden gepresenteerd.
Al met al mogen wij stellen dat deze meubelshowroom
alhoewel deze niet direkt vanaf de Dorpsstraat is te
zien, uniek genoemd mag worden voor Vorden en haar
omgeving.
De heer Polman sr, die zich zoals begrijpelijk met 80
jaar, op de klassieke afdeling het beste thuis voelde,
sprak de hoop uit dat zijn nu 3 jaar oude kleinzoon
de zaak te zijner tijd zal voortzetten. Wij wensen Wim
Polman dan ook met deze zaak veel ssukes toe.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST

„Reklame maken voor het geloof", is het onderwerp
van de Interkerkelijke Jeugddienst die a.s. zondagavond
in de Gereformeerde kerk wordt gehouden. Moet je
het geloof aanbevelen met allerlei leuzen en kreten zo-
als: „Volg Jezus en je zit goed" en „Jezus leeft", of
moet het zo zijn dat ons gedrag en onze levenshouding
reklame zijn voor het geloof.
Zondagavond hoopt ds. R. E. J. Stellwag uit Doe-
tinchem hier verder op in te gaan. We nodigen iedereen
uit deze dienst mee te maken. We zingen ook uit het
liedboek, wilt u dat meebrengen?

De Interkerkelijke Jeugdwerkgroep

Ouderavond
A.s. donderdag 14 november houdt de bijz. school Het
Hoge haar jaarlijksse feestavond in het Jeugdcentrum.
Het programma wordt verzorgd door de leerlingen van
de 6e klas en omvat muziek, zang, volksdansjes, toneel
en een musical. Ouders en belangstellenden zijn van
harte welkom.

Veilig Verkeer Vorden
De verlichtingskontrole die deze week in de Vordense
garages gehouden wordt, heeft een uitstekende start
gehad. De beide eerste avonden werden reeds 75 voer-
tuigen ter keuring aangeboden. Aan slechts 7 hiervan
behoefde niets te worden bijgesteld of worden vervan--
gen. Hieruit blijkt wel hoe noodzakelijk en nuttig deze
kontrole is. Daar er de komende 3 dagen nog steeds
gelegenheid is voor deze gratis kontrole, zijn de ver-
wachtingen wat de totale deelname betreft, hoog ge-
spannen.

Toneeluitvoering
Jl. vrijdagavond trad de toneelvereniging Krato te Kra-
nenburg weer voor het voetlicht. Deze maal bracht men
het toneelstuk ,,'n Beeld van 'n man" voor een perso-
neelsvereniging in Hengelo (Gld.). Gezien de reakties
van het organiserende bestuur kan men terug zien op
een goed geslaagde uitvoering welke onder perfekte
regie stond van broeder Canutus.

Foto Jong Gelre
Bij de foto die vorige week in dit blad werd geplaatst
betreffende het besuur van Jong Gelre, is abusievelijk
het onderschrift weggevallen. De foto is nl. gemaakt
tijdens het 50-jarig jubileum. Een foto van het huidige
bestuur (Jong Gelre viert volgende week het 60-jarig
bestaan) zal eind deze maand in Contact worden gepu-
bliceerd. Redaktie.



hengelo <gid.>
tel.O5753~1461

Zondag 17 november

DANSEN
met muziek van

DE MUSKETIERS

Busdienst Concordia
Vertrek extra bus:
Hummelo, zaal Wassink 19.10 uur
Toldijk, den Bremer 19.20 uur
Steenderen, café Kutten 19.25 uur
Baak, zaal Herfkens 19.30 uur
Wichmond, zaal Krijt 19.40 uur

Retour via de Boggelaar, Wamsveld, kruispunt
ZE-weg, daarna dezelfde route.

VLAM
ATTENT
Aktie voor Goed Gas Gebruik

Ook bij gasapparaten
openheid in de schoorsteen;

verbrandingsgassen
moeten ongehinderd naar

buiten kunnen.
Voor inlichtingen:

N.V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland

Bolwerksweg 36, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

opleuering
altijd
op tijd!

IWBEDRIJF
^^^^^^^^^^^^^^^^^H

TB A.TEIM BRIIMKE S
ZELHEM INDUSTRIEPARK13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

wclkoop
GEEN PRIJS VOOR ENKELEN, MAAR :

voordeel voor iedereen!
Als Sint Nicolaasaktie geven onze WELKOOP-
WINKELS

10% korting
OP B/JN4 ALLE ARTIKELEN
Wacht met kopen tot u onze huis-aan-huis-folder
gelezen hebt.

„De Graafschap" G.A.
HENGELO GLD. LINDE RUURLO VORDEN

t/m a.s. zaterdag kunt u nog profiteren
van onze grandioze

VERBOUWINGS-

OPRUIMING
Laat die kans
niet voorbijgaan

MEUBELEN
TAPIJT

GORDIJNSTOFFEN
DEKENS

BEDDEN
etalages in uw zaak EN TEXTIEL

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Hondenpension - Trimshop „ U NIU U t
In onze verwarmde kennel is ook tijdens de wintermaanden uw hond een

welkome gast. Vroegtijdige bespreking voor de Kerstdagen en Nieuwjaar

is in verband met de beperkte kapaciteit dringend gewenst.

Wij leveren u ook:

grootverpakkingen van 25 kg „De Hoop"; hondenbrokjes; Pittah honden-

brokjes; Hols Donatin en Hols Vitavlok; grof gesneden kalfsvlees; grof ge-

sneden vuile pens; fijn gesneden kalfsvlees voor jonge en kleine honden.

Alles diepgevroren in pakjes van l kg.

Bogena en Hols dierverzorgingsmiddelen.

Primo hondenbanden enz.

Trimmen en showklaar maken van alle hondenrassen.

A Sla - RUURLO - TELEFOON (DE HEURNE) 05736-386

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

U kunt bij ons
ferec/if voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto'*
Verkoop gebruikte auto's

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

Kunstgebitten-reparatie
Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Nato jacks
Spijkerbroeken
Mutsen
Sjaals
Wanten

Wapen- en Sporthandel

— Vorden

WEET U HET NOG ?
Dit jaar weer die eenvoudige

Sint Nicolaas aktie

én ook

f 10.000 aan prijzen
Vraag naar de waardecoupures! Vanaf 14 nov. a.s.
weer in alle deelnemende zaken verkrijgbaar



Voor uw deelneming be-
toond na het plotseling
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder
en oma

JANS BLANKVOORT-
WALL

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
J. G. Blankvoort

Eibergen, november 1974
Hagen 8

Te koop: uitneembaar hou-
ten gebouwtje 4x8 m; hou-
ten vloer en houten wan-
den, red ceder schrootjes,
gedekt met blauwe golf-
platen.
Aannemersbedrijf Ruiter-
kamp B.V., Lindeseweg 22
Vorden, tel. 05752-6631

Te koop: stoppelknollen bij
Norde, Kostedeweg 2,
Vorden

Te koop: 2 vierdels van een
pink. W. Vlemingh, Slot-
steeg 10, Hengelo (Gld.)

BANLON
COLTRUITJES
F 14,95

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd: flinke hulp
voor één of twee ochtenden
per week. Mevr. Spijker,
Ruurloseweg 17, Vorden

Te koop: l Butagaskachel;
l elektr. ventilatorkachel
z.g.a. nieuw; l elektr. ra-
diatorkachel z.g.a. nieuw;
l elektr. ijskast z.g.a.
nieuw; l ronde uitschuif ta-
fel; l ronde tafel met vier
stoelen; l 3-pits gaskom-
foor z.g.a. nieuw; l televi-
sietaf el (verrijdbaar).
Telefoon 1649

Losse nummers van:

Telegraaf
de Volkskrant
Algemeen Dagblad
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
BOERSMA
Dorpsstraat 6

Te koop: Gr. Y. b+ beren
D. Lettink, Lieferinkweg l
Vorden, tel. 05753-1526

Te koop: l gaskachel Zieg-
ler; l gaskachel bijzet; l
gaskachel rond; l wastafel
Huizinga, Smidsstraat 17,
Vorden, tel. 1976

Te koop: een dragende
vaars roodbont, bijna aan
de telling. D. Nijenhuis,
Lindeseweg 10, Vorden

Te koop: 3-zitsbank, stoel
en konijn (Vlaamse reus).
Telefoon 1299

Voor

ST, NICOLAAS
hebben we leuke

DUSTERS

TRUITJES

VESTEN

NAAIETUIS

en vele andere nuttige
dingen

LAMMERS
Zutphenseweg — Vorden

rom

NAAK:

Wapen en Sporthandel

Martens
sue<U <loeltrefftndl

Zutphenseweg - Vorden

Getrouwd:

F. G. M. A. NOLLEN

en

JEANNE VAN DEN BERG
VAN SAPAROEA

Vorden, 9 november 1974

Inplaats van kaarten

HENDRIKÜS HAARING

en

SINI LENSELINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorne-
men in het huwelijk te treden op donder-
dag 21 november om 13.30 uur in het ge-
meentehuis te Hengelo (Gld.).

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Hengelo (Gld.)
door de weieerwaarde heer ds. J. P. Kabel.

November 1974

Beunksteeg 2, Hengelo (Gld.)
Vosheuvelweg 6, Vorden

Toekomstig adres: Beunksteeg 4, Hengelo (Gld.)

Receptie na de kerkdienst tot 17.00 uur in
zaal Concordia te Hengelo (Gld.).

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 23 november hopen wij met onze
kinderen, kleinkinderen en ouders het 40-jarig
huwelijk te mogen herdenken.

D. J. SIGGER
G. J. SIGGER-MEUTSTEGE

Vorden, november 1974
„'t Hamolt", Galgengoorweg 4

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00
uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Heden behaagde het de Heer van onze zijde weg
te nemen, na een geduldig gedragen lijden, onze
zorgzame moeder

LAMBERTHA HENDRIKA MEMELINK

wed. van J. B. Harmsen

op de leeftijd van 61 jaar.

G. J. Harmsen

L. A. Harmsen

Warnsveld, 12 november 1974

Rouwbroekweg 4

Moeder is opgebaard in de aula van het „Nieuwe
Spittaal", bezoekuren dagelijks van 16-17.30 u.

De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 16
november a.s. om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Warnsveld.

Heden behaagde het de Here van onze zijde weg
te nemen, na een geduldig gedragen lijden, onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

LAMBERTHA HENDRIKA MEMELINK

wed. van J. B. Harmsen

op de leeftijd van 61 jaar.

Vorden:

Vorden:

Toldijk:

H. J. Memelink
H. G. Memelink-Zweverink

Harf sen:

H. L. Memelink
G. Memelink-Voskamp

B. C. Garritsen-Memelink
H. Garritsen

L. H. J. Broekgaarden-Memelink
H. Broekgaarden

neven en nichten

Warnsveld, 12 november 1974

Aanstaande vrijdag wegens familiefeest

DE GEHELE DAG

G E S L O T E N
FA. REMMERS
Nieuwstad - Vorden

SimcalOOOLS
944 cc - 44 DIN pk - f 6.695,-

Simca 1000GLS
1118cc-55 DIN pk-f 7.195,-

Simca 1000 GLE als 1000 GLS
met 944 cc motor - f 6.995,-

Simca 1000 Special
1294 cc-60 DIN pk-f 7.595,-

Simca lOOORallye 1
1294 cc-60 DIN pk-f 7.595,-

Simca lOOORallye2
1294 cc-82 DIN pk- f 8.995,-

SimcaïlOOLS
1118 cc - 60 DIN pk - f 8.595,- (twee-
deurs) - f 8.995,- (vierdeurs)

Simca 1100 GLS
1118 cc-60 DIN pk- f 9.595,-

Simca 1100 Special
1294 cc - 75 DIN pk - f 9.995.- (twee-
deurs) - f 10.395,- (vierdeurs)

Simca 1100 ES als 1100 Special
met 1118 cc motor -f 9.595,- (twee-
deurs) - f 9.995,- (vierdeurs)

Simca 1100 Tl
1294 cc - 82 DIN pk - f 10.895,-
(tweedeurs) f 11.295,- (vierdeurs)

Simca 1100 Tourist
Laadruimte 1600 dm3 - max. laadver-
mogen 460 kg - leverbaar in drie typen
v.a.t9.195,-

Simca 1100 Commercial
laadruimte 1600 dm3 - max. landvermo-
gen 500 kg - f 6.795,-

Simca 1100 Fourgonnette
laadruimte 2650 dm3- max. laadver-
mogen 500 kg-f 6.895,-

Simca 1301 Special
1290 cc-67 DIN pk- f 10.395.-

Simca 1501 Special
1475 cc -73 DIN pk-f 10.895,-

Simca 1301/1501 Tourist Special
lua<ïru!Mitn 1 550dm3-max. Ia,

•n 500 kg; 1301 S - f 10.695.-;
1501 S - f 11.295,-

Chrysler 160
1639 cc-80 DIN pk-f 11.995,-

Chrysler 180
1812 cc -100 DIN pk - f 12.995.-

Chrysler2Litres
volautomatisch -1981 cc -110 DIN pk -
(14.495,-

Matra Simca Bagheera
3 zitplaatsen voorin - 84 DIN pk-
f 18.995.-

Alle prijzen zijn incl. BTW, af importeur. Diverse modellen zijn leverbaar met automaat.

ook wenst
Uw favoriet s er! Hij staat fonkelnieuw bij ons. Precies zoals

u hem wenst
kofferruimte'

prijs, model, kleur, interieur, zitruimte,
.acceleratie, enz.

Bovendien zijn al onze Simca's en Chryslers zuinige, veilige,
degelijke auto's. Ook die zekerheid heeft u!

Heeft u nog speciale wensen wat betreft inruil, financiering,
extra accessoires? Met ons valt te praten. Onze service gaat
erg ver. We zullen het u al graag bewijzen tijdens uw proefrit.
Welkom!

Simca-Chrysler
biedt zoveel variatie!

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

JONGENS EN MEISJES
denken jullie aan de klubs die a.s.
zaterdag om 2 uur van start gaan in
„de Voorde" (katechisatielokaal).

Opgave is nog mogelijk bij:

Jo Klein Geltink, Zutphenseweg 62, tel. 1229
Ingrid Smeenk, De Steege 37, telefoon 2130

ii««««MII*'i*M'*"M''lllll̂ ^

FEESTAVONDEN
OPENBARE DORPSSCHOOL

op donderdag 21 en vrijdag 22 nov.
a.s. 's avonds 7 uur in het
Jeugdcentrum.

Met toneel:

BARTJE,
DE BEZEMBINDER
en de musical:

RADIO FLIEREFLUITER
Mocht u per abuis geen folder ontvangen hebben
meldt dit dan even aan school.

Soms wordt iemand stil van bewonde-
ring. Sprakeloos, bij het zien van iets
héél erg moois bijvoorbeeld. Maar dan
moet het ook wel iets ongelofelijks zijn...

Welnu, zoiets hebben we staan. Een
bankstel. Nee, hét bankstel. Dé kreatie
In rijk eiken met leer, Een volmaakt ge-
heel met tafel, hoektafel en hoeker.

We zeggen er verder niets meer van.
U moet het zien ... Elk woord is verder
overbodig. Zwijgen is goud ...

signatuur van beter woonkomtbrt



vindt dat 'n Kolbert
wei 's wat anders
mag hebben...

dat hoeft dan nog geen dolle mode-
fantasie te zijn.
U wilt wel 's wat anders dan da^
hele gewone. Maar niet te gek.
Gewoon om lekker te dragen.
Kijk 's in onze Fortex-kollekti*
net iets anders.
Echt iets voor u...

Fortex-nét even anders danTnek gewone!

Voor uw aiffor/jfessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. lUlferink, De Boonk 89
telefoon 1610

Opgave ook bij:

G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Uw vakman'bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

22 NOVEMBER 1974:

INSTUIF

BOUWBOND N.V.V,
KERSTVERZILVERING
VAKANTIEBONNEN
maandag ISnovember a.s. van 19.00
tot 20.30 uur.

De plaatselijke vertegenwoordiger:
Berend van Hackfortweg 8

Kom eens praten over uw

bouwplannen
Wij hebben interesse
voor: NIEUWBOUW

VERBOUW EN
ONDERHOUD

BOUWONDERNEMING

Wullinkb.v.
Fokktnkweg 35
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1914 - 2»95

of met de heer J. Wentink, De Stroet 28, Vorden

in hef klubgebouw van de
voetbalvereniging Vorden

Leuke prijzen te winnen met

SCHIETEN, SJOELEN,
BALGOOIEN, KNIKKEREN

Aanvang 19.30 uur • Voor iedereen toegankelijk

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Vorden

SPECIALE AANBIEDING

HERENSCHOENEN
in prima leer

Deze week slechts

F 29:90

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — Vorden

1914
1974

J O N G G E L R E
Revu

Ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan:

G R O T E REVU
22 november met medewerking van

TRIO FABER
23 november met medewerking van
SCHADDESTEKKERS

24 november met medewerking van
CAMMON BALL

Aanvang 8 uur in zaal Schoenaker Kranenburg
Kaarten in voorverkoop bij G. W. Eijerkamp
a ƒ 4, -

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
dotltrtjftndl

Zutphenaewegr - V orden

Lekker en gezond

Het bestuur van de

Woningbouwvereniging

THUIS BEST
nodigt hiermede haar leden uit voor
de bijwoning van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op maandag 18 november 1974 om
20.00 uur bij zaal Smit, Dorpsstraat
10 te Vorden.

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen
3. Bestuursmededelingen
4. Verkiezing ledenraadsleden
5. Rondvraag
6. Sluiting

Namens het bestuur,
E. L. v. d. Broek, voorzitter

hoe echt is
modisch nappa?

Het hoeft helemaal niet echt te zijn.
Wij hebben een modische kollektie jasjes

van imitatie nappa, die iedereen voor
echt verslijt - en dat duurt lang,

geloof het maar

tent iel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vorden
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Utrechts koor komt
zingen in Zutphen
Een komité in Gorssel heeft zich ingespannen om het
mogelijk te maken dat rond de Kerstmis 80 kinderen
uit Ierland naar onze omgeving komen teneinde hier
een vakantie door te brengen. Dit om even uit de el-
lende te zijn.
De kinderen worden ondergebracht bij Gorsselse ou-
ders en wel in eder gezin een r. k. kind en een her-
vormd kind, waardoor misschien de kiem wordt ge-
legd voor een betere toekomst van deze kinderen. U be-
grijpt dat deze vakantie voor de organisatoren honden
vol geld kost. De Lions Club uit Zutphen die zich ten
doel stelt de medemens van dienst te zijn, meent ook
een daadwerkelijk steentje te moeten bijdragen.
Deze Lions Club biedt de kinderen nl. op 3 januari
een geheel verzorgde bootreis aan. Ook dit kost na-
tuurlijk de nodige centen. Ten bate van het verblijf
van deze kinderen zal het Utrechts Byzantijns Koor
o.I.v. Dr. Myroslaw Antonowycz op vrijdag 29 novem-
ber in de Buitensociëteit te Zutphen komen zingen. Dit
koor dat in 1951 werd opgericht, heeft intussen een
wreldreputatie opgebouwd. Er werd gestart met 22
man die aanvankelijk uitsluitend kerkelijke liederen
zongen in de kerkslavische taal. Spoedig ging het koor
ook profane liederen in het programma opnemen en
bouwde daarmee zijn eigen concertrepertoire op.
De taal leverde geen onoverkomelijke moeilijkheden
op. Met eindeloos geduld onderwees de dirigent zijn
mannen de uitspraak van de woorden. Door een stren-
ge discipline en wekelijkse repetities, bijgeschoold door
individuele zanglessen bij de dirigent, wist het Utrechts
Byzantijns Koor een formidabele hoogte te bereiken.
Sedert de oprichting in 1951 legde het koor een af-
stand af die gelijk is aan tweemaal rond de aarde. Een
groot deel van de vakanties van de leden, die allen
amateur zijn, gaat op aan concerten en buitenlandse
reizen. Niemand echter die dit bezwaarlijk vindt. De
teamgeest in het koor is dan ook geweldig. Jaarlijks
krijgt het koor vele aanmeldingen ook van buiten Ut-
recht om lid te worden. Het is dus beslist de moeite
waard dit koor te gaan beluisteren.
Kaarten a ƒ 7,50 kunnen bij de volgende adressen reeds
in de voorverkoop worden verkregen: mevr. Buitendijk
Zutphenseweg 97 telefoon 1858; mevr. Haccou, Prins
Bernhardweg l telefoon 1908; sigarenmagazijn Eijer-
kamp, Zutphenseweg 16 telefoon 1386.

Vijf jubilarissen van het
NKV worden gehuldigd
Op zaterdag 16 november is het feest voor de Bouw-
en Houtbond van het NKV afdeling Vorden - Kranen-
burg. De afdeling herdenkt dan het 25-jarig bestaan
waartoe 's-middags in zaal Schoenaker aan het bestuur
op de te houden jubileumreceptie gelukwensen kunnen
worden aangeboden.

Op deze jubileumdag zullen ook een aantal trouwe le-
den in de bloemetjes worden gezet te weten de heren
H. Steenbreker; J. Steenbreker; B. Steenbreker en Th.
Bijen, die 25 jaar lid zijn. Tegelijkertijd zal ook de
oud-voorzitter van de plaatselijke NKV, de heer J. van
Langen, die jarenlang de grote steunpilaar van de af-
deling was, worden gehuldigd.

Bij een terugblik over het ontstaan van de plaatselijke
afdeling, moet ter verduidelijking worden gesteld dat
de Bouw- en Houtbond eigenlijk uit twéé in één is sa-
mengesteld. Te weten de voormalige r. k. Houtbewer-
kersbond Sint Antonius van Padua en de r. k. Bouw-
vakarbeidersbond Sint Joseph die in 1973 een fusie
aangingen.

Toen direkt na de Tweede Wereldoorlog de KAB te
Vorden - Kranenburg werd opgericht, kwam spoedig
daarna in 1948 de toen zo geheten r. k. Houtbewer-
kersbond Sint Antonius van Padua Vorden — Kranen-
burg tot stand die startte met vijf leden. In feite was
dit niet genoeg voor een afdeling. In april 1952 werd
H. Steenbreker, de huidige voorzitter, gekozen als se-
kretaris. Eerst na de iaren 1950 kwam er schot in de
groei van het ledental. Een van de grote werkers was
ook de heer Th. Bijen - die ook jubileert - en vanaf
november 1948 tot 1973 de akkurate penningmeester
was. Hij legde maandelijks vele kilometers per fiets af
om de kontributie te innen. Hij is nu penningmeester
bij de plaatselijke NKV-centrale.

De afdeling Vorden - Kranenburg van Sint Joseph (de
Bouwvakarbeidersbond) werd op l november 1957 op-
gericht met aanvankelijk zes leden. Omdat de afdeling
een gering ledental had, was een bestuurslid voldoen-
de. De heer H. Steenbreker werd sekretaris-penning-
meesfer en tevens voorzitter. Het ledental steeg en in
1967 had men er 26. Toen kwam er een tweede be-
stimrslid bii, de heer Besseling. Tn de loop der jaren
hebben beide afdelingen (nu dus Bouw- en Houtbond)
v?el en belangrijk werk verricht. In het belang van de
leden werden ontwikkelingsavonden gehouden, waar
distriktsbestuurders allerlei zaken behandelden. Er wa-
ren lezingen, films, dia-avonden met diskussies en ook
feestavonden. Kapelaan Torphinus van Buren of m was
de aktieve geestelijk adviseur.

Tn de IOOD der iaren werden de kontakten meer open
°n vergaderde men geregeld in federatief verband met
N W en CNV. Ook regionaal en gewestelijk bezoekt
men de bijeen komsten van de Bouw- en Houbond ge-
vestidg aan de Marspoortstraat waar het bestuur zaken
over iengdwerkloosheid, werkgelegenheid, .administra-
ties e.d. kan bespreken.

De Bouw- en Houtbond afdeling Vorden - Kranenburg
telt nu 40 leden en landelijk 90.000. Van elke tien
werknemers zijn er zeven georganiseerd. In 1973 heeft
men voor meer dan twee miljoen kunnen achterhalen
voor de leden. De jubilerende afdeling heeft, aldus
voorzitter H. Steenbreker, vijf hartewensen bij de vie-
ring van het 25-jarig bestaan, nl.:

1. pensionering bij 60-jarige leeftijd van bouwvakker
en houtbewerker;

2. niet alleen recht maar ook kans op arbeid;

3. voor iedereen gelijke kansen (werknemer, vrouw en
kinderen);

4. de gemeente Vorden wordt en blijft een fijne werk-
woon- en leefgemeenschap waar iedere inwoner
zich gelukkig voelt. Hiertoe onze medebewoners en
hun sociale organisaties nog meer betrekken bij het
opbouwwerk; goede verstandhouding en samenwer-
king tussen dorp en buurtschappen; totstandkoming
op korte termijn van dorpscentrum en dienstencen-
tra;

5. elke bouwvakker en houtbewerker wordt lid van
onze of een andere vakbond.

Het tegenwoordige bestuur van de afdeling bestaat uit
de heren H. Steenbreker voorzitter; H. Hoevers vice-
voorzitter; Th. Bijen sekretaris; H. Steenbreker pen-
ningmeester.

Adjudant Kramer nieuwe
groepscommandant
rijkspolitie groep Vorden
,,De politie van de groep Vorden, omvattende de ge-
meenten Hengelo (Gld.), Steenderen, Warnsveld en
Vorden, wil zo gauw mogelijk het persoonlijk kontakt
met de burgerij herstellen. Dit is nu zoek. Als wij in
de groep voldoende personeel hebben, zal dit beurte-
lings worden ingezet om per fietspatrouille in de ge-
meenten te surveilleren. Nu staan we er nog te veel
buiten. Vraag eens aan de burgerij wie of nog dena-
men weet van de plaatselijke politie? Het zijn er maar
enkelen. Dat vind ik een gebrek."
Aan het woord is adjudant G. Kramer, de pas in funk-
tie getreden nieuwe groepskommandant te Vorden, die
opvolger is geworden van de met pensioen gegane ad-
judant Brinkers.
„Wij hopen zodoende te vernemen wat er in de ge-
meenschap leeft, nu staan we er volledig buiten. Door
fietspatrouilles, eventueel uitgerust met portofoon —
zodat we weten waar de mannen zijn - leren we de
omgeving weer beter kennen."
Adjudant Kramer, die op 24 juli 1915 in Groningen
werd geboren, heeft reeds een respektabele loopbaan
als politieman achter zich. Na de militaire dienst (on-
derofficier) werd hij beroeps en kwam in 1940 bij de
Koninklijke Marechaussee. Hij begon in Wijhe aan zijn
politieloopbaan en ,,zwierf" voortdurend door de ge-
westen met name Overijsel en Gelderland, waar hij als
wachtmeester eerste klasse diverse standplaatsen had.
In 1963 werd hij in de funktie van opperwachtmeester
benoemd tot postkommandajj^n Zuidbroek (Gronin-
gen), op l oktober 1968 gi^Pnij naar Hengelo (Gld.)
en werd daar plaatsvervangend groepskommandant on-
der de toen reeds in Hengelo woonachtige groepskom-
mandant adjudant Brinkers. De groep Hengelo (Gld.)
van de rijkspolitie werd per l oktober 1971 samenge-
voegd met de groep VordedÉÉ werd de heer Brinkers
groepskommandant van de rwm vier gemeenten omvat-
tende groep Vorden terwijl opper Kramer wederom
plaatsvervangend groepskommandant werd in de nieu-
we groep.
In oktober 1972 verhuisde hij naar Vorden, waar de
woning van opper De Jong naast het politieburo be-
schikbaar kwam. Opper Kramer, die per l december
vorig jaar tot adjudant werd bevorderd, mag de bevol-
king hier wel. ,,De mensen zijn kalm en rustig; als er
moeilijkheden zijn, komen die meestal van buitenaf."
Het personeel dat hij tot zijn beschikking heeft - met
administratief personeel erbij - omvat nu 25 man
werkelijke sterkte. De organieke sterkte is 34 man, zo-
dat men nog aanvulling behoeft. Er heerst in de groep
gelukkig een goede sfeer.
„Men komt voor elkaar op en dat bevordert de samen-
werking. Voor wat betreft de bestrijding van de grotere
en ernstige misd.ijven gaan we in groter verband ge-
koördineerd optreden. Wij kunnen een rechercheteam
inzetten waar menigeen aan tippen kan. In het geval
,,Epse" werd tot aan de top gekoördineerd in samen-
werking met Deventer, Zutphen, Lochem en Apeldoorn
Het werkgebied van de groep Vorden is erg uitgestrekt
nl. van Olburgen langs de IJssel tot aan Zutphen met
in het zuidelijk gedeelte de Veldhoek bij Zelhem, hef
Sikkelder en met de „buren" Gorssel en Lochem."
Adjudant Kramer kan veel verdragen van de jeugd.
„De jongelui zijn vaak zeer positief, de jeugd is niet
zoals ze wordt afgeschilderd." De samenwerking met
de „buren" is erg goed. De kringsurveillances worden
met Borculo en Lochem gehouden. Zaterdags en zon-
dags is men voortdurend met een auto op de weg door
de week doet men het wat beperkter. Doorlopend kan
men ook via Apeldoorn de politie bellen.
De adjudant, die per l augustus 1975 ook met FLO
gaat, heeft veel steun van zijn echtgenote die in Hen-
gelo (Gld.) — waar men volgend jaar weer gaat wo-
nen - nog in het verenigingsleven zit als UVV- en
Welfarewerk Rode Kruis. Hun pas uit Israël terugge-
keerde enige zoon - hij was hier vier maanden voor
studie - is onlangs in militaire dienst getreden. Ad-
judant Kramer, die veel aan sport heeft gedaan (voet-
bal, hockey, zwemmen, athletiek enz.) is een groot na-
tuurliefhebber. Voor geen goud gaat hij meer terug
naar de stad. Tot volgend jaar augustus zal hij het in
Vorden wel rooien .

Voetbal

Er had weinig aan gescheeld of de trotse koploper
Vorden l was zondagmiddag in Loil van een koude

kermis thuis gekomen. Met veel moeite en door hard

werken gelukte het de geelzwarten een 1-1 gelijkspel
te behalen. „Wellicht hebben we de ontmoeting tegen
Loil wat onderschat" aldus een reaktie van een der
spelers. Het werd in Loil geen best gespeelde wedstrijd
In de eerste helft wogen de ploegen goed tegen elkaar
op. De defensies van beide ploegen overheersten en bo-
den de aanvallers nauwelijks kansen. Na een half uur
werd het 1-0 toen bij een half afgeslagen corner de
midvoor van Loil scoorde. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft ging Vorden beter spelen. De thuis-
klub werd gedwongen een verdedigende houding aan
te nemen. Het verdedigen ging Loil overigens goed af
want met ferme trappen werd diverse keren voor op-
luchting gezorgd. Echte kansen kreeg Vordendan ook
nauwelijks. Het doelpunt dat Vorden in deze tweede
helft scoord, en gezien het spelbeeld wel verdiend, ont-
stond uit een penalty wegens hands. Heersink voltrok
het vonnis: 1-1.

VORDEN ZATERDAG VERLOOR

Vorden l afdeling zaterdag) speelde zaterdagmiddag
zonder Sloetjes, die als kersverse bruidegom toestem-
ming had gekregen om uit te slapen. Ondanks het feit
dat het elftal daags tevoren de bruiloft van Sloetjes
op de hun gebruikelijke wijze had opgeluisterd, werd
er met een enorme inzet gespeeld. Deze inzet hielp
echter niet want Haarlo was gewoon de betere ploeg.
Reeds na vijf minuten namen de bezoekers een 0-1
voorsprong hoewel het doelpunt in buitenspelpositie
werd gescoord, hegeen de scheidsrechter ontging. Nog
voor de rust werd de stand op O - 2 gebracht toen één
der Haarlo-spelers binnen de beruchte lijnen werd ge-
vloerd en de penalty werd ingeschoten.
In de tweede helft werd het spel niet alleen harder
maar bovendien onvriendelijker, hetgeen de scheids-
rechter noopte drie spelers in zijn boekje te schrijven
t.w. twee van Vorden en één van Haarlo. Inmiddels
was de stand reeds 0-3 doordat Dekkers in eigen doel
kopte. Vijf minuten voor tijd werd Stokkink binnen het
strafschopgebied gevloerd. Hijzelf benutte de penalty
1-3. Het bleef bij deze stand mede dankzij goed werk
van de Vordense doelman Ten Have.

H&K l - RATTI 1 0 - 2

Jl. zondag moest Ratti op bezoek bij H&K uit Laag
Keppel en niet zonder sukses want zij boekten een
0 — 2 overwinning. Het was vooal van Ratti-zijde een
goed gespeelde wedstrijd. Na plm. 20 minuten kon
midvoor Huitink uit een voorzet van rechts de bal in-
eens inschieten O - l . Ratti bleef aanvallen doch meer
doelpunten wist de H&K-defensie te voorkomen.
Na de rust probeerde H&'K verandering te brengen in
de score, doch de Ratti-defensie speelde deze middag
een prima partij en liet K^fc doelpunten toe. Bij een
der aanvallen van Ratti wewffia plm. 25 minuten Bek-
ker onreglementair aangevallen hetgeen een strafschop
betekend* die door Overbekk in een doelpunt werd
omgezet 0-2. Met deze uit(»Ug kwam een einde aan
de wedstrijd welke Ratti J^V^end won. A. s. zondag
speelt Ratti thuis tegen ^flfe en verdedigt de eerste
plaats van de ranglijst.

VOETBALPROGRAMMA

Het programma van de voetbalvereniging Vorden ziet
er als volgt uit: Sp. Dieren l - Vorden (afdeling za-
terdag); Vorden 3 - AZSV 6.

Motorsport
A.s. zondag houdt de Vordense Auto en Motor Club
De Graafschaprijders haar jarlijkse wildrit. Deelname
is mogelijk voor iedereen. Deze rit voert door de om-
geving avn Vorden. De prijzen bestaan uit hazen, fa-
zanten, konijnen enz. Starten en finish zijn bij café
Eykelkamp te Medler.

Waterpolo
Het eerste herenteam van Vorden speelde zaterdag-
avond voor de kompetitie in het verwarmde zwembad
te Eefde tegen DWV l uit Doesburg. Ondanks het fei*
dat Vorden in deze ontmoeting gehavend moest aan-
treden o.a. waren Elbrink en Sikkens niet aanwezig,
gelukte het Vorden toch een verdiende 5-1 zege te
behalen.
In de eerste periode nam Vorden met l - O de leiding
door een doelpunt van Rikkerink. De tweede periode
gaf opnieuw een beter spelend Vorden te zien dat door
doelpunten van Gotink en Mengerink verder uitliep
tot 3 - 0. In de derde periode verkleinden de bezoekers
de achterstand tot 3-1 waarna Wansink de marge
weer op drie doelpunten verschil bracht 4 - l. Aan het
eind van deze derde speelperiode stapte bij Vorden
Gotink kwaad het water uit. Aangezien hij zich niet
had afgemeld diende Vorden de vierd eperiode met 6
man te spelen. Ondanks een sterker spelend Doesburg
wist de Vordense defensie van geen wijken en werd
het zelfs nog 5-1 toen Rikkerink bij een doorbraak
scoorde.

De heren 2 van Vorden kwamen zaterdagavond uit te-
gen OKK l uit Eerbeek. Deze ontmoeting werd ver-
diend door OKK na een 1-3 ruststand, met l - 5 ge-
wonnen.

Dammen
In de strijd om het kampioenschap van distrikt oost
voor aspirantvijftallen waaraan door drie teams van de
Vordense damklub DCV, twee teams van DVD uit
Doetinchem, één team van DCH uit Hengelo en één
team van DCR uit Ruurlo wordt deelgenomen, werden
de volgende wedstrijden gespeeld:
Vorden A - Vorden B 7 - 3; Doetinchem A - Doetin-
chem B 8 - 2; Vorden C - Hengelo 6-4; Vorden A -

Vorden C 10-0; Hengelo- Vorden B 1-9; Ruurlo
-Doelinchem B 0-10; Hengelo - Vorden A O - 10
en Ruurlo — Vorden B 3 — 7.
De star.d luidt momenteel als volgt: l Vorden A 3 - 6;
2 Vorden B 3-4; 3 Doetinchem A 1-2; 4 Doetin-
chem B 2-2 ; 5 Vorden C 2-2; 6 Ruurlo 2-0; 7
Hengelo 3-0.

Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie v/oensdag van de maand: klachtenavond NW
Woensdagmiddag: oefenen kindercantorij
Donderdagavond: knip- en naailessen en verdere
inlichtingen in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-
trum.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmorgen: kindercantorij in het katechisa-
tielokaal Kerkstraat 15.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

14 nov. Feestelijke ouderavond school Het Hoge
16 nov. Jubileumconcert chr. gem. zangvereni-

ging Excelsior
16 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in

het Jeugdcentrum
17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in

het Jeugdcentrum
17 nov. Wildrit De Graafschaprijders
20 nov. Ned. Bond v. Plattelandsvr. in zaal Smit
20 nov. Vergadering PvdA in café Bloemendaal
21 nov. Bejaardenkring 13.45 uur

in het Jeugdcentrum
21 nov. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
21 nov. Operette-avond o.l. school dorp
22 nov. Operette-avond o.l. school dorp
22 nov. Jong Gelre revue 60-jarig bestaan
23 nov. Jong Gelre revue 60-jarig bestaan
28 nov. Herv. vrouwengroep Linde
30 nov. Jong Gelre revue 60-jarig bestaan
5dec. Bejaardenkring 13.45 uur (St. Nicolaas)

in het Jeugdcentrum
10 dec. Bejaardensoos Kranenburg
10 dec. Vergadering PvdA in café Bloemendaal
18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvr. in zaal Smit
19 dec. Herv. vrouwengroep Linde
19 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)

in het Jeugdcentrum
19 dec. Vrouwengroep Wildenborch (Kerst)
M dec. Verwerpingsavond Touwtrekvereniging

Vorden in zaal Eykelkamp
28 dec. Bal voor gehuwden en verloofden Kra-

nenburgs Belang in zaal Schoenaker
25 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden
juli '75 Pretty markt

De besturen van de verenigingen worden verzocht
hun aktiviteiten aan ons door te geven, dan kun-
nen deze in deze rubriek worden geplaatst.

Volleybal
Dames eerste klasse Zutphen:
Dash 2 drukte goed door tegen Hansa 4 en dit resul-
teerde in een 1-2 zege. DVC/Sparta l was niet erg
happy tegen de zes van het Steenderense WIK die
met l - 2 de meeste winst vergaarden. Wilhelmina 3
behield in de ontmoeting tegen de Bruvoc-reserves van
begin tot eind het initiatief en kon de punten in Zut-
phen houden. Wilhelmina 4 kwam er niet aan te pas in
de wedstrijd tegen plaatsgenoot Hansa 3: 3-0. Wil-
helmina 5 begint de gevaarlijke zone te naderen want
van Valto werd met 3-0 verloren.

Dames tweede klasse A:
In de nieuwe tweede klasse A trad DVO uit Keyen-
burg flink voor het voetlicht en wist Hansa 6 geen
schijn van kans te geven, zoals uit de uitslag blijkt: O
- 3; Wilhelmina 6 draaide behoorlijk tegen Harfsen 2
en kon, hoewel met gering verschil, een zege realise-
ren 2 - l.

Dames tweede klasse B:
De enige wedstrijd die hier was vastgesteld tussen
DVO 2 en Wilhelmina 8 werd een vrij matige verto-
ning. De Zutphense dames waren over alle linies ster-
ker wat resulteerde in 0-3.

Heren eerste klasse:
Alle hier gespeelde wedstrijden leverden een fikse por-
tie spanning op. Valto l pakte Hansa 5, maar groot
was de overwinning niet 1 — 2. Precies zo ging het met
DVC/Sparta 2 - Wilhelmina 3, waar de Zutp'henaren
vrouwe Fortuna op hun hand hadden: 1-2. Hansa 4
- Lovable was van begin tot eind sensatie met Hansa
tenslotte als gelukkige winnaar: 2-1. Hansa 6 ver-
dedigde zich tegen plaatsgenoot Wilhelmina met enor-
me inzet maar het baatte niet 1-2.
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Sekretariaat: Mevrouw Turfboer, Insulindelaan 18, Vorden
Penningmeester: J. Wesselink, Molenweg 30, Vorden
Postgironummer: 1164155 ten name van de Mij tot Nut van 't Algemeen (kontributie '74/'75)

NUTSCURSUSSEN
Inlichtingen: J. Noorman, Ruurloseweg 26, Vorden, tel. 05752-2224
Kursusgeld: storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op
rekening: 92.31.23.334 van de Nutsspaarbank, Dorpsstraat 15 Vorden
onder vermelding van de naam van de kursus. Postgiro van de bank:
949214.

Cursusgeld voor 1 januari 1975 overmaken
UW BETALING IS UW INSCHRIJVING

Voor de volgende kursussen kunt u zich nog opgeven:

FILM en FOTOGRAFIE
5 lessen d 2 uur

eerste les: 13-1-'75 om 20.00 uur
daarna om de 14 dagen
plaats: Jeugdcentrum
prijs leden: ƒ 30, - ; niet-leden: ƒ 40,

DOE 'T ZELF TIMMEREN
6 lessen a 2 uur

eerste les: 16-l-'75 om 19.30 uur
daarna om de 14 dagen
plaats: Harmsen, Schoolstraat
prijs leden: ƒ 49,— ; niet-leden: ƒ 65,
(inklusief ƒ 15,- materiaalkosten)

DOE 'T ZELF METSELEN
6 lessen d 2 uur

eerste les: 14-1-'75 om 19.30 uur
daarna om de 14 dagen
plaats: Harmsen, Schoolstraat
prijs leden: ƒ 49,- ; niet-leden: ƒ 65,
(inklusief ƒ 15,- materiaalkosten)

PECH ONDERWEG - ANWB
4 lessen d 2% uur

eerste les: 4-2-'75 om 19.30 uur
daarna om de 14 dagen
plaats: Kuypers, Dorpsstraat
prijs leden: ƒ 45, - ; niet-leden ƒ 60,
(inklusief kursusboek)

N.B. OYGA
Op maandag 18 november start er een yoga (vervolg)kursus. Hiervoor kunnen zich nog enkele
NIEUWE kursisten aanmelden. 8 lessen a l uur voor ƒ 45, - (hierop wordt geen Nutskorting
meer verleend).

" Uiteraard kunt u tegen Kerstmis weer met Nutsflofalia uw kerststukjes maken (nadere aan-
kondiging volgt nog).

Bezoekt allen de

VOGELTENTOONSTELLING
VAN ONS GENOEGEN

op zaterdag 16 en zondag
17 november in het Jeugd-
centrum Insulindel. Vorden

Geopend zaterdag van 9-21 uur en
zondag van 13 — 17 uur.

Kinderen op zaterdag gratis toegang van 10 tot
11.30 uur

D BRITAIVrS 9544

Koerselman
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modecentrum Teunissen Ruurlo

Christelijk Gem. Zangvereniging

EXCELSIOR
te Vorden 1884—1974

JUBILEUM-
UITVOERING
ter gelegenheid van het 90-jarig

bestaan, op zaterdag 16 november

a.s., 's-avonds 8 uur in de Herv.

kerk te Vorden.

Medewerking verlenen het

Chr. Gem. Zangkoor uit Doetinchem

en een muzikaal ensemble.

Entree ƒ 2,50

Programma's met volledige tekst in vóórverkoop
bij de leden of 's-avonds bij de ingang van de
kerk.

De veilige,
bedrijfsjykere
fluisterende
vacuumpomp
komtva^SurgeAlamo
U kunt hem bekijken bij:

Boeke-Heesters bv
Hengelo, Gld (05753 -19 64).

Voor een

gezellig en

Jicht' kado

naar:

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg - Vorden
Telefoon 05752-2122

OOK uw adviseur bij de keuze van
uw TAPIJT. Vele bekende merken van
klasse o.a.

LOUSS DE POORTERE - VERTO-FLOOR - HATEMA - INTER-FLOOR e.d.

Tevens in onze

VOORAL UW

40**
^P 'ifi cniwAKLEDING

Wapen en Sporthandel

speciale aanbieding nylon Berber-tapijf 400 cm breed ...

EN . . ZOALS BEKEND: GRATIS GELEGD J
62.50

ttiedt dotltrtfftndl

WIJ HEBBEN
NOG AANBIEDINGEN

o.a.:

2 stukken Vinolia zeep
Tres-Chiq en seringen
van 215 voor 190

1 tubes Ultra Brite tandpasta
van 390 voor 350 - bij ons ... 310

Musk affter shave
grote fles van 595 voor 4,95

Mennen after shave
van 450 voor 4, -

Parfumspray
Musk, Givet, Amber,
Pachooli van 595 voor 495

Hand- en bodylotion
van 595 voor 495

Odorex deodorantspray
grote bus 650
2e BUS GRATIS

Mimosept slipvasf
van 325 voor 250

Mimosept lady
van 140 voor 119

Baby-schuimbad
MOLNY van 375 voor 250

Haarlak
van 495 voor 350

Schuimbad
van 195 voor 125

Grofe foiletfas
van 695 voor 495

Beugeltastjes
van 495 voor 350

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal & Zn - gedipl.
drogisten - Dorpsstr. 9 - Vor-
den - Telefoon 05752-1301

ISCOUNT TRUM SPOORSTRAAT 46

RUURLO

TEL 05735-1361

Dat wij de grootste woninginrichting in de Ach-
terhoek zijn, wist u reeds. Dat wij op dit moment
voor de opening van ons 10e FILIAAL staan,
zal u echter verbazen. Zo ook de prijzen, welke
wij door de enorm grote inkopen bij diverse
tabrieken kunnen afmaken.

ENKELE VOORBEELDEN:

GORDIJNSTOF:
meer dan 300 mogelijkheden uit voorraad
leverbaar.

TAPIJTEN:
meer dan 1*00 mogelijkheden uit voorraad
leverbaar.

EETHOEK
eiken - kompleet
(normale winkelprijs 725,-)

SLAAPKAMER
wit lacqué, met lofwerk (zie etal.)
(normale winkelprijs 695,-)

BEO-AANBIEDING
NOG STEEDS: ledikant 80 x 190,
matras, matrasdek en kussen ...

VERDER.

SCHAPEVACHTEN
1-PERS, SPREIEN
vanaf

SPECULAASPLANKEN
(leuk als kado) vanaf ,

Nou ja, teveel om op te noemen !

TOT ZIENS BIJ DE KOFFIE



Profiteer nu van uw St. Nicolaasinkopen

van woensdag 13 november t.m. 4 december

• GROTE VERBOUWINGS OPRUIMING

VINOTHEEK

SLIJTERIJ SMIT DORPSSTRAAT 10

VORDEN

Korting van 30 tot 50
procent.

Goederen buiten de opruiming

10 PROCENT
(8% contant - 2% H.K.W.)

Pak dit extra voordeel!

| SEIKO DEALER

l

HORLOGES

GOUD - ZILVER
KLOKKEN

ZEIZS DEPOT

l
l

Fa Köhler-Wissink
HORLOGERIE - GOUD, ZILVER - OPTIEK

Hengelo Gld. - Telefoon 05753-1374

U ZIT NIET GRAAG VOOR EEN GAT GEVANGEN ?
U wilt wel eens wat anders op het gebied
van brood !

Bij ons vindt u een ruime sortering

LEKKER VERS BROOD IN VELE
VARIATIES
de gehele dag door. Prettig voor de mens die van
gezellig tafelen houdt !

HAAL MODERN BROOD bij:

A. G. SCHURINK
Burgemeester Galléestraat 40 - Vorden - Telefoon 05752-1877

Zo juist ontvangen

een enorme kollektie

LUXE DAMESTASSEN
in leer en skai

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Ja, allerwegen vindt je mensen
die op zoek zijn naar het
echte, fijne, hoogst aparte
meubelwerk.
Mensen die dus nog niet bij
bij ons zijn geweest.
Maar och, vroeg of laat...

inter-styte

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

Naast onze gespecialiseerde slijterij openen wij thans een voor GELDER-
LAND zeer exklusieve WIJNTAPPERIJ waar u zelf uw fles wijn of
aperitief kunt tappen tegen ZEER voordelige prijzen !

OPEN HUIS
op vrijdag 15 november van 15.00 tot
21.00 uur. Iedereen die iets van wijn
weet, of wil weten, is vanaf deze da-
tum welkom in onze vinotheek.

OPENINGSAANBIEDINGEN
van wijn en aperitieven die u zelf mag tappen:

RODE LANDWIJN per liter vanaf
ROSE WIJN per liter
ZOETE SPAANSE WIJN per liter
TYPE RIOJA - ROOD per liter
WITTE VERMOUTH per liter
PORT per liter 11f95
MARSALA MANDORLA (notenwijn) 6,75
SHERRY VERY OLD MEDIUM 5,95
SHERRY - VERY PALE DRY 7,20
SHERRY MEDIUM DRY PALE 7,20
MONTILLA (TYPE SHERRY) 4,15

Op fles geïmporteerde wijnen uit de bekende wijnge-
bieden o.a. Bourgogne, Rhöne, Bordeaux, Elzas, Rijn-
Moezel, Loire, Corbière en Hongaarse wijn enz.

Gaarne tot ziens op 15 november bij:

2,20
2,20
3,95
3,95
3,50

SLIJTERIJ

VINOTHEEK

SMIT
DorpsstraaLI O - Vorden
Telefoon W75 2-1391

!̂ «s>o«^s *̂s^̂ ^̂ s^o^̂ ^̂

Voor alles op

LEDERWARENGEBIED
meer keus bij

WULLINK
Vooraan in schoenenmode

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Adverteren doet verkopen
Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorko-
mende schilderwerkzaamheden, zowel nieuw als
onderhoud:

CHILDERSBEDRIJF
VAN DER WAL B.V,
Telefoon 05752-1208 b.g.g. 2039- - HET HOGE 3 - VORDEN
Voor Wichmond: JAN DERKSEN - Telefoon 05753-1283

WEER ONTVANGEN:

BADSTOF TRICOT

OAMES PYAMA
moderne dessins en kleuren

normale prijs ƒ 32,50 — nu slechts

19,50

i-JJ/chooldermon
••̂ ^^ «dhuMnrt MOtrwnlw

GEVRAAGD

per januari 1975

HUISHOUDELIJKE HULP
een- of tweemaal per week.

Loon ƒ 6, - per uur.

MEVR, NIEUWYELD
Wientjesvoortseweg 6, Vorden, telefoon 6680

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1864

Vorden

Opruiming
R E S T A N T E N
B E H A N G

De speciale verfwinkel op hef Hoge

H. WEUSTENENK
Vorden - Telefoon 1377

Nieuwe Goats
IN VELOURS - LODEN EN WOLLEN STOFFEN

IN TWEED EN UNIE STOFFEN - TRENCH-COAT - MANTELS IN TREVIRA/
WOL, DONKERBRUIN, ZWART EN BORDEAUX

modecentrum Teu nissen Ruurlo
Het modecentrum voor Ruurlo on omgeving - VRIJDAGS KOOPAVOND



A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

VARKENSLAPPEN VAK DE HAM
500 gram

VERSE WORST

500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram

500 gram RIBLAPPEN 548
1 kilo

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 398

1 kilo

RUNDERROLLADE

500 gram

f 4,98
f 2,98
f 1,98
f 5,98
f 10,00
f 7,00
f4,98

Voor de boterham:

150 gram TONGEWORST 98
150 gram LEVER 135
150 gram PEKELVLEES 148
150 gram BOTERHAMWORST 89
250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
NIEUWSTAD 14 - VORDEN . TELEFOON 1321

liI'Hlffffit

REKLAME-AANBIEDING

RIBFLUWELEN
HERENMUILEN
in donkerbruin, nu slechts

9.95
een bijzonder mooie muil

voor een spotprijs.

Natuurlijk alleen bij

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat 34 Vorden Tel. 1304

ER STRALEND UITZIEN!
Dat kan, als u gebruik maakt van

make-up artikelen van bekende

schoonheidshuizen.

Maak voor een behandeling eens een

afspraak met uw schoonheids-

specialiste.

Tot ziens in mijn salon „TINE"

F; B. J. TEN HAVE
Ruurlo - Telefoon 1376

Eenvraxw wo^t voordeliger leven
en haar^efcin toch 't lekkerste geven,

Dt,ze teétft toch dit blad-!?

haalt ze dan even.
IN

stebelink vonden

vraagt een

MEISJE
van 15 tot 20 jaar
Mangel afdeling

Sollicitaties:
B. SIEBELINK, Industrieweg 3
na 17 uur B. SIEBELINK, H. K. v. Gelreweg 3

Waardebonnen verzilveren bij de deelnemende winkeliers

GEEF VOORRANG

aan de

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE

Want in Vorden

uw eigen prijs!

Goed adverteren ?
Contact proberen!

Te koop:

TV ANTENNE en BANKSTEL

wegens verhuizing.

Burg. Gdléestraat 23 - Na 5 uur De Haar 10
Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!
c

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20
Telefoon 085-422442

Zitdag

— Arnhem

Te VORDEN

Verplaatst van 't Wapen van Vorden
naar CAFÉ ESKES

ledere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

Een man die véél geld wï
Ztopte 'Iroten van dïfcte. £ig

Wanl,zèi "hi,
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