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GEVEN
VOOR LEVEN

Uit uw dagblad en van de teevee
weet u natuurlijk al lang waar het om gaat

met de aktie „Geven voor Leven":
om uw geld voor het redden van

jonge (heel jonge) levens,
die bedreigd worden door kanker.

Het komité, dat in Vorden de aktie organiseert,
wil u het geven graag

zo makkelijk mogelijk maken.
Daarom wordt u, in de week van

25 tot en met 29 november,
een envelop overhandigd.

Er zit een mededeling in en ...
een tweede envelop.

Om die tweede envelop gaat het.
Stop er zoveel geld in als u denkt

te moeten geven voor leven.

Omstreeks vrijdag de 29e wordt hij
door dezelfde persoon opgehaald.

Zo simpel is geven voor leven.

(Tussen haakjes, de opbrengst van
„Geven voor Leven" in heel Neder-
land wordt geschat op veertig mil-
joen. Alvast bedankt voor uw bij-
drage.)

Veilig Verkeer Vorden
Tijdens de gratis verlichtings- en bandenkontroleweek
welke bij de Vordense garagebedrijven gehouden werd
kwamen op de daarvoor vastgestelde tijden 187 auto's
waarvan bij 31 de verlichting in de juiste staat ver-
keerde, de anderen werden voor zover mogelijk bijge-
steld en een enkele maal werd een nadere afspraak
voor grotere reparaties gemaakt. Het aantal malen dat
vervanging van de banden werd aanbevolen, was zeer
gering. Buiten de officiële tijden, doch wel in het ka-
der van deze aktie, werden nog een 32-tal verlichtingen
gekeurd.
Uit het totale - grote - aantal blijkt wel dat deze
kontrole door de automobilisten zeer op prijs gesteld
wordt en dat mede dankzij de welwillende medewer-
king van de garagehouders deze aktie als uitstekend
geslaagd mag worden beschouwd.

Opbrengst kollekte
De in Vorden gehouden kollekte voor de Vereniging
tot Steun aan de Nierstichting Nederland bracht in
totaal het bedrag van ƒ 6.852,77 op. Een prachtig re-
sultaat. Wij danken dan ook allen heel hartelijk voor
hun gave. Ook danken wij langs deze weg nogmaals
alle kollektanten die ons tijdens deze kollekte terzijde
stonden. Nierstichting Nederland.

De in Vorden gehouden kollekte van het Nationaal
Jeugdfonds heeft in totaal ƒ 1.305,70 opgebracht.
Hierdoor kunnen een aantal plaatselijke jeugdgroepe-
ringen enkele, soms lang bestaande, financiële wensen
in vervulling doen gaan.

Sinterklaas is er vroeg bij
Dat Sinterklaas dit jaar al zo vroeg in Vorden arri-
veerde (zaterdagmiddag kwam hij aan met de trein) is
voor de jeugd natuurlijk „je van het". Of de ouders
het allemaal ook zo leuk vin^^dat de Goedheiligman
al zo ver voor zijn verjaardi^aankomt, menen we te
moeten betwijfelen. ^ Vie weet maken we nog
wel eens mee dat de Sint helemaal niet meer naar
Spanje terugkeert maar dat hij gewoon blijft „logeren".
Desalniettemin kreeg hij zajgjÉagmiddag van de vele
toegestroomde kinderen eenHpm onthaal. Veel blijde

gezichten en Pieten die kwistig met pepernoten strooi-
den. De rijtoer die de Sint maakte onder de opgewekte
muzikale pepemoten van Sursum Corda, werd bij het
gemeentehuis onderbroken. Hier werd hij nl. een har-
telijk welkom toegeroepen door burgemeester Vunde-
rink. Na hierna zijn tocht vervolgd te hebben, arriveer-
de de Sint bij het Jeugdcentrum waar hij zich een
poosje met de jeugd onderhield. Tenslotte trok hij naar
café Eykelkamp waar de jeugd van Kranenburg en
Medler al met ongeduld op hem zaten te wachten.
Alle kirjderen kregen van de Sint een versnapering
aangeboden.

Ouderavond
Voor de feestelijke ouderavond van de bijzondere
school Het Hoge, die werd verzorgd door de leer-
lingen van de zesde klas, bestond van de zijde der ou-
uers een goede belangstelling. Ook waren er verschil-
lende leerlingen aanwezig die deze zomer de school
hebben verlaten.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
hield ditmaal haar ledenvergadering in zaal Smit waar-
bij als gasten waren uitgenodigd de dames van de af d.
Vorden van de Bond van Plattelandsvrouwen.

De avond werd verzorgd door het echtpaar Ossenbrug-
ge van het Buro Voorlichting Merkartikelen te Amers-
foort. Voor de pauze vertoonden zij dia's onder het
motto: ,,De kunst van het kiezen". Hierbij lieten zij
verschillende merkartikelen zien.

Na de pauze werd er een kwis gehouden onder de aan-
wezigen, die betrekking had op de getoonde dia's. Het
echtpaar Ossenbrugge werd na afloop een Vordense
attentie aangeboden.
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Gemeente-
nieuws

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 komen de volgende onderwerpen ter
sprake:

1. de raadsvergadering van 26 november a.s.;
2. de konsumenten-enquete Vorden;
3. de gemeentebegroting voor het jaar 1975.

Ad 1. RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert de eerstvolgende keer
op 26 november a.s., 's-avonds om half acht in he£
gemeentehuis. Zoals gebruikelijk geven wij in deze
rubriek vooraf een kort overzicht van de alsdan aan
de orde komende onderwerpen (voor geïnteresseer-
den liggen de komplete raadsvoorstellen ter inzage
in de openbare bibliotheek).

• voorlopige vaststelling van de uitgaven voor het
openbaar kleuteronderwijs en het openbaar lager
onderwijs in het jaar 1973:
op grond van de Kleuteronderwijswet en de Lager
onderwijswet moet de raad de uitgaven voor dat
jaar 1973 vóór l december a.s. voorlopig vast-
stellen ;

• burgemeester en wethouders stellen de raad voor
om de vergoeding voor de kosten van het hand-
werkonderwijs ten behoeve van de bijzondere
school Het Hoge over het jaar 1973 vast te stel-
len en het nog niet uitgekeerde gedeelte
ad ƒ 267,10 uit te betalen;

• de PGEM verzoekt de raad haar een perceeltje
grond in plan Brinkerhof te verkopen voor de
bouw van een trafohuisje; burgemeester en wet-
houders stellen de raad voor hiertoe te besluiten;

• Invoering onroerend goed belasting (OGB):
in de vergadering van 29 oktober jl. besloot de raad
om als heffingsgrondslag voor de nieuw in te voe-
ren onroerend goed belasting te kiezen voor de waar-
de van het onroerend goed (zie ook gemeentenieuws
van 24 oktober).
Als vervolg hierop stellen burgemeester en wethou-

ders de raad nu voor om een zgn. onroerend goed
belasting verordening op die waardebasis vast te
stellen; indien de raad hiertoe besluit, zal de heffing
per l januari 1976 kunnen worden ingevoerd; met
ingang van die datum vervallen dan onder meer: de
wegbelasting, de rioolaanlegbelasting, de grondbe-
lasting (plus opcenten) en de personele belasting
(ook plus opcenten).
Het tarief zal u ongetwijfeld het meest interesseren:
grofweg ƒ 5,99 per ƒ 3.000,- ruwe taxatiewaarde
van het goed in te voeren (dit echter onder voor-
waarde van herziening als de totaaluitslag van de
in 1975 te verrichten taxaties van alle gebouwde ei-
gendommen - en hun gebouwd een ongebouwde
aanhorigheden — daartoe aanleiding geeft, hetgeen
zeer waarschijnlijk is). Een konkreet voorbeeld: als
een woning wordt getaxeerd op ƒ 60.000, —
dan zal (voorlopig) een heffing
gelden van ƒ 60.000,-

ƒ 3.000, -
x ƒ 5,99 is ƒ 119,80.
Als het onroerend goed is verhuurd, verpacht of
anderszins in gebruik is gegeven, dan zou de eige-
naar van die ƒ 5,99 moeten opbrengen ƒ 3,33 en
de huurder, pachter of gebruiker: ƒ 2,66 (N.B. de
onroerende goederen die van deze belasting zijn
vrijgesteld, zijn al in Contact van 24 oktober ge-
noemd).
Voor de berekening van het tarief hebben burge-
meester en wethouders alle ongeveer 2100 (alleen-
staande en komplexen van) gebouwen gemiddeld
naar soort getaxeerd, zoals gezegd: zeer ruw; dit
waren: 12 schoolgebouwen, 40 winkels c.a., 85 be-
drijven, 8 kantoren c.a., 12 komplexen industriële
gebouwen, 15 kastelen, landhuizen en grote villa's,
370 boerderijen, 50 luxe verbouwde boerderijen, 7
gebouwen en verpleegtehuizen, 19 vrijstaande ge-
bouwen (bibliotheek e.d.), 1200 gewone burgerwo-
ningen, 170 luxere woningen en 112 bungalows.
Deze worden in 1975 officieel getaxeerd.
Tot slot: in vergelijking met vele andere gemeenten
zit Vorden bijzonder laag met het tarief van ƒ 5,99;
in Apeldoorn geldt bv. een tarief van ƒ 16,20, in
Eibergen van ƒ 9,25, in Eindhoven van ƒ 13, - , in
Neede van ƒ 11,50 en in Winterswijk van ƒ 8,27.

Ad 2. DE KONSUMENTEN-ENQUETE
Vorige week hebt u in uw brievenbus een enquête-
formulier aangetroffen met het verzoek om dit in te
vullen en te deponeren in de bus in de ijssalon van
de firma Boersma aan de Dorpsstraat.
Vorige week zijn wij in deze rubriek al diep op dit
onderwerp ingegaan en wij herhalen deze keer dan
ook slechts één punt, nl.:
de enquête is van belang voor zowel de konsument
als de ondernemer/winkelier, omdat de konsument
kenbaar kan maken wat hij/zij vindt/wil en doet en
omdat de winkeliers een richtlijn kunnen krijgen
voor hun toekomstplannen. Bovendien heeft de ge-
meente baat bij zoveel mogelijk gegevens over de

(winkels en) winkelgewoonten in Vorden: zij kan
hiermee rekening houden bij het ontwikkelen van
een bestemmingsplan voor de kom van het dorp
Vorden.

Daarom nogmaals: doet u s.v.p. mee aan de enquête
het kost u geen geld, nauwelijks tijd en praktisch
geen moeite. Het verkrijgen van de gevraagde gege-
vens is in uw aller belang !

Ad 3. DE GEMEENTEBEGROTING 1975
Op 29 oktober jl. werd aan de raadsleden en de
pers de gemeentebegroting voor het jaar 1975 en
een bijbehorende aanbiedingsnota overhandigd. Zo-
als wij dat ook vorig jaar hebben gedaan, zullen wij
in de komende afleveringen van Gemeentenieuws
nader ingaan op de verschillende onderwerpen die
in de nota staan vermeld, zoals: gewestvorming,
voorlichting/public relations, milieuzaken, volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening, openbare wer-
ken, onderwijs, kuituur, sport, sociale aktiviteiten,
rekreatie en maatschappelijke zorg.
Deze week zullen wij kort ingaan op de zuiver fi-
nanciële kant van de begroting. Zoals u wellicht
reeds elders hebt gelezen, sluit de gewone dienst
met een raming op de post onvoorziene uitgaven van
rond ƒ 452.000, - ; aan dit gunstige resultaat liggen
verschillende oorzaken ten grondslag, zoals bv. ho-
gere uitkeringen uit het gemeentefonds en het fonds
ter zake van het lager onderwijs.
De budgettaire positie van de gemeente mag dus
zonder meer goed worden genoemd; op grond van
deze positie zouden onder meer de volgende werk-
zaamheden/aktiviteiten kunnen worden voortgezet/
aangevat: restauratie kasteel Vorden; komplan; ver-
betering Lindeseweg en Onsteinseweg (mits subsidie
wordt verkregen); verbetering Burg. Galléestraat;
bouw r. k. kleuter- en basisschool; bouw vergrote
sportzaal; aanleg tennisbanen en invoering onroe-
rend goed belasting; bovendien zouden gelden be-
schikbaar zijn voor een subsidie in de exploitatie
van een dorpscentrum. De budgettaire positie geeft
dus niet of nauwelijks aanleiding voor het stellen
van prioriteiten.
Dit kan echter wel noodzakelijk blijken op grond van
de financieringspositie van de gemeente: om alles te
realiseren zou nl. rond ƒ 2.000.000,- aan langlo-
pende leningen aan de gemeente moeten worden toe-
gewezen. Omdat echter de uitvoering van kapitaals-
objekten vaak mede afhankelijk is van subsidies,
planologische voorschriften e.d. moet het stellen van
prioriteiten wel voorzichtig gebeuren.
In dit verband is het in elk geval wel gelukkig dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben toege-
zegd dat de restauratie van kasteel Vorden (in feite)
buiten deze prioriteitenlijst kan worden gehouden.
Burgemeester en wethouders vinden echter dat be-
paalde werken beslist op de lijst moeten voorkomen
(zoals bv. de bouw van r. k. scholen: hiervoor heeft
de raad nl. reeds medewerking toegezegd).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink dienst van schrift en
tafel. Thema het 10e artikel van het apostolicum:
„Vergeving der zonden"

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19 uur ds. N. J. Goris van Zutphen

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 Van Tongeren, telefoon 05752-1678
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. A. Harmsma, telefoon 1277

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.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, 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 :14-17.30uur 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.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Oscar Johannes Marinus, zoon van F. A. A.
Bleumink en J. H. G. Willemsen.

Ondertrouwd: G. J. Groot Jebbink en B. J. Woeste-
nenk; H. W. L. van Dort en A. H. Meijerink.

Gehuwd: W. N. Homma en E. Remmers.

Overleden: geen.



Echte winterkost

500 gram

119

Appelmoes
A&O
literblik

89

Verkade
Café Noir

pak van 125

bij ons

109

Bavaria bier
12 pijpjes

nu

375
SUPER SLAGERIJ

ALLEEN DONDERDAG:

Magere speklappen
500 gram 198 heel kilo

VRIJDAG EN ZATERDAG HAMLAPPEN
500 gram

FRIGANDEAUVANDEHAM
500 gram

OSSESTAART
500 gram

GELDERSE SCHIJVEN - 4 HALEN 3 BETALEN
WIENER SNITSELS

368
468
498

per 100 gram 128
VLEES-
WAREN

TONGEWORST

PALINGWORST 150 gram 1Q9

119
99

gram IUV

SAKS JUNIOR

BOERENMETWORST ongerookt ... 1

SLAGERS LEVERWORST
500 gram 199

ZONNETUIN

500 gram

„.„
WITLOF
CHAMPIGNONS *.
GOLDEN DELICIOÜS,1/!kg

FIJNE HANDPEREN
(Doyenne du Comice) per kilo

MANDARIJNEN
PRACHT BANANEN
GEKOOKTE BIETJES s„„gr„

169
98

125

P») P„
,.

198
98
48

DIEPVRIES ARTIKELEN
IGLO JAGERSCHNITZEL „ m,-, 149
IGLO KAA&CHNITZEL -.« ~ 139
PATATESJITES w k«° 159
VISSTICK P* i»,«, 179
VANi OF AARDBEIEN IJS .». 145

met puddingsaus/vanille room 40 4 4 4
SUPER FOURRE
Grote rol

ROOMBOTERKOEKJES
gesorteerd 250 gram 129

ZOETWAREN
VOORDEEL

VERKADE KREKKERTJES
doos van 110 voor

SUGRO SPECULAAS
groot pak

99
98

CHOCOLADE DRANK
A & O lifertïes , 89
HALVAMEL
FRIESE VLAG y2 liter van 128 voor

HAK WORTELEN
FIJN - V* pot van 148 voor ,

115

135
CROX HALVARINE
500 gram 89
COMBO KOFFIE
Snelfilter koffie 500 gram 398

GRAND FIN ROSE
Fijne tafelwijn, nu 3 flessen 795
MOSEL BLUMCHEN
koel serveren, nu 4 tlessen . 10.00
FRUITCOCTAIL
La Doria 410 gram . 129
JAM
Grote pot a 400 gram van 225 voor

HOY ROOKWORST
nu 2 voor

209

250

VRUCHTEN LIMONADE
GROLI, fles nu 79
PERZIKEN OP SIROOP
literblik 149
ZWART WIT KOGELS
Nieuw kindersnoepje, zak vol nu 98
MAGGIGROENTESOEP
2 zakjes 89
CHOCOLADEHAGEL
A & O 500 gram nu

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232
Groente en vleesreklame

geldig t.m. zaterdag



MEER DAN ALLEEN VOORDELIG 4 4
5 DECEMBER VOORDEEL

CHOCOLADE SIGARETTEN
3 pak van 98 voor

KINDERPRET
geen 145 maar

ROOMFONDANT BORSTPLAAT
bakje van 165 voor

SINT NICOLAASINPAKPAPIER
2 rollen nu

PLAKBAND
kaart a 2 rollen van 100 voor

79

109

139

98

89

1 SPEELGOED EN NONFOODS
VOORDEELTENT

WAS VOORDEEL
KNIJP AFWAS i». -» 79
SILAN WASVERZACHTER - -. 498
FA TQÜLETZEEP 2 badstukken van 290 voor I\/O

BONTE REUS *» 489
OMO ZEEPPOEDER «. «650
PERSIL ZEEPPOEDER ... 1495

JEANS SCHOUDERTAS
met zakken en ritssluiting van 895 voor

DECORATIEVE VOORRAADBUSSEN
groot model van 275 voor

FONDUE VORKEN
set a 6 stuks met houten handvat van 375 voor

KRUIKEZAKKEN
voor koude winteravonden van 595 voor

FRITUURPAN MET BINNENREK
voor de kleine warme hapjes van 695 voor

HUISHOUDTRAP
super lichtgewicht, onverwoestbaar, van 42.95 voor .

COWBOYS • PAARDEN - INDIANEN
grote zak van 175 voor

KINDER PARAPLU'S

695
125
225
295
495

van 395 voor

GROTE SORTERING PLASTIC AUTO'S
^^fvan miniati» tot grote ladderwagens in elke prijs

van 98 \o\

98

198

495

l t A&O GRAAG TOT UW DIENST < <
DAGVERS VOORDEEL

MAANDAG

Uien
2 kilo

Hachévlees
500 gram

DINSDAG

Hutspot
500 gram PANKLAAR

500 gram ...

WOENSDAG

Witte kool
500 gram PANKLAAR ...

Gehakt
500 gram

125
388

59
198

45
228

VOORDEEL SLIJTERIJ
t

JONGE GENEVER
hele liter (Ganzeboom of Legner) bij ons nog

SCOTCH WHISKY
(Black Prince) bij ons van 1130 voor

MONTILLA
de bekende 2 literfles, wij handhaven de stuntprijs

895
945
875

Drink veilig voordelig thuis!

CITROEN BRANDEWIJN
bekend merk, bij ons

BESSEN GENEVER
Ganzeboom, bij ons per liter

VIEUX
hele liter, Ganzeboom of Legner, bij ons nog

645
630
895

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232



IVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSLAGER
'n goei e slager

DONDERDAG! MAGERE HAMLAPPEN
500 gram voor

VRIJDAG: HEERLIJKE VERSE WORST
500 gram

DEGEHaEWEEK: WIENER SNITZELS
3 stuks voor

SUCADE LAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

DOORREGEN RUNDERLAPPEN
500 gram

TWENTSE BAKLEVERWORST
500 gram voor slechfs

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

BOTERHAMWORST
150 gram

ZURE ZULT
150 gram

LEVERWORST
250 gram

Uit onze moderne

BROOD BOETIEK
GOODSTERWIT
GOUDSTER BRUIN
HEERLIJK STOKBROOD
TOMPOEZEN

t «A.

800 gram

800 gram

400 gram

4 stuks

TAS HANDAPPELS 0^0., 2kg

GESCHRAPTE WORTELEN ».»
STOOFPEREN
NETSINftSAPPELS '•»•
Maandag enBnsdag:

RODE KOOL GESNEDEN -o gram

GROENE KOOL GESNEDEN 500 gram

KASSA-KOOPJE HONIG KIPPESOEP nu 79

AZETAPPELSAP
van 83

nu 2 flessen

RAAK SINAS

van 118 nu ...

RIEDEL SINAS
fles

SUNLICHT BONTKRAGHT
van

990 voor

RIVELLA BLAUW

van 139 voor

HERO TOMATENSOEP

1/1 liter, van 216 nu ...

VINOLIA SHAMPOO
5 soorten

van 395 voor

WASVERZAGHTER
COMFORT
kleine bus

van 285 voor

grote bus

van 560 voor

219
459

LOCARNO PINDA'S
(in dop)

van 129 voor

LEEUWENZEGEL HALVARINE

onze prijs

REXONA ZEEP
2 stuk

FLES LIMONADESIROOP

van 139 voor

Groente- en vleesaanbiedingen

zijn geldig tot en met 23 november 1974

Tik Tak koffie prima kwaliteit 250 gr. 189
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vooravond van een
grote uitbreiding

Binnen het bedrijf van de Nedac B.V. te Vorden wordt momenteel
koortsachtig gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor de fees-
telijke opening van de nieuwe bedrijfsgebouwen op vrijdag 22 novem-
ber a.s. Sinds de Nedac zich vijf jaar geleden in Vorden vestigde,
heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt en stelt deze groei
telkens nieuwe eisen aan de organisatie. Begin 1973 dreigde de Nedac
uit de muren te „barsten" en moest men de toevlucht nemen om bui-
tenshuis verschillende ruimten te huren. De direktie stond toen voor
de keus in Vorden of elders een nieuw distributiecentrum te stichten
of het bestaande bedrijfskompleks uit te breiden. Men koos voor het
laatste, d.w.z. dat het bedrijf nu met ca 1500 vierkante meter is uitge-
breid. Dit betekent dat het bedrijfskompleks nu uiteengevallen is in
een produktiemaatschappij met daarnaast het centrale magazijn voor
Sorbo produkten, waarvan de goederen door het gehele land worden
verstuurd. In het produktiebedrijf worden verschillende huishoudelijke
artikelen gefabriceerd. Als belangrijkste produkt kunnen we noemen
de afwasborstels. De jaaromzet in dit artikel bedraagt plm. 3 miljoen
stuks, hetgeen in feite neerkomt voor ieder Nederlands gezin één
afwasborstel per jaar! Een deel van de nieuwbouw zal o.m. worden be-
stemd voor de automatisering van de verpakking. De goederen die hier
worden verpakt zijn bestemd voor de zgn. Sorbo-standaards. Deze
standaards zijn momenteel in ruim 73 procent van alle Nederlandse
supermarkten en zelfbedieningszaken aanwezig onder het motto:
„Sorbo, uw hulp in huis".

Jac. H. de Jong, president-direkteur Nedac B.V.:

,,Werknemer heeft belang bij gezond ondernemersschap'

TELEVISIEREKLAMEKAMPAGNE
Met dezelfde slagzin zal Sorbo dit voorjaar een belang-
rijke televisiereklamekampagne gaan voeren. In het bij-
zonder voor de zgn. vloerboy (een nieuw huishoudelijk
apparaat waardoor het dweilen voor de huisvrouw
wordt teruggebracht tot een lichte huishoudelijke bezig-
heid.
Intussen heeft de direktie van de Nedac besloten om
drie werkmaatschappijen te vormen nl. een Centraal
Verkoopkantoor Nedac B.V. Dit is een verkoopkantoor
van fabrieken met levering aan de groothandel. In to-
taal wordt de verkoop verzorgd van 12 fabrieken o.a.
een zeemlederfabriek, sponsenfabriek, borstelfabriek,
huishoudtextielfabriek enz. Daarnaast bestaan samen-
werkingen met een aantal buitenlandse fabrieken o.a.
uit West-Duitsland, België, Frankrijk en Italië. Het to-
tale artikelenpakket omvat ca 1'50 stuks.
Daarnaast is gevormd de Sorbo Nederland B.V. Dit is
een shopserviceorganisatie (rack-jobbing) naar de de-
tailhandel. Hiervoor zijn 20 speciale shop-service be-
stelauto's aangeschaft. De afleveringen worden direkt
vanuit deze auto's aan de detailhandel verzorgd. De
derde werkmaatschappij is het reeds aangehaalde pro-

duktiebedrijf. De drie werkmaatschappijen zullen res-
sorteren onder de nieuwe naam ,,Nedac International
Holding B.V.".
De direktie over de drie werkmaatschappijen en de
Nedac International Holding B.V. wordt gevoerd door
de heer Jac. H. de Jong als president-direkteur. Het
bedrijf telt (binnen- en buitendienst) in totaal 67 me-
dewerkers.

REGERINGSPOLITIEK
DWINGT TOT INVESTEREI
Naar aanleiding van deze verbouwing en de groei van
het totaalbedrijf hadden we dezer dagen een gesprek
met de heer De Jong en hebben hem de vraag voor-
gelegd of het momenteel, gez^^de minder gunstige
ekonomische toestand waarin o^^md verkeert, verant-
woord is dergelijke investeringen te plegen. Alleen al
in 1974 investeerde Nedac ruim een miljoen.
„Wij moeten wel investeren. De regeringspolitiek in de
afgelopen jaren dwingt ons ertoe te investeren in be-
drijfsmiddelen om met minder arbeidskrachten toch de
groei van de onderneming bij te houden. Het zijn in-
vesteringen die gericht zijn om nog meer ekonomisch

te funktioneren zodat de baten in de toekomst op lan-
ge termijn zullen terugkomen.
Trouwens het behouden van de konkurrentiepositie op
de Nederlandse markt door efficiency, maakt de in-
vesteringen noodzakelijk. Daar komt bij dat Nedac
voor 1975 de aktiviteiten voor een deel zal verleggen
naar de exportmarkt. Zo bestaan reeds plannen voor
het stichten van een afzonderlijk verkoopkantoor in
Duitsland", aldus de heer De Jong.

KLIPPEN VAN ONBEGRIP'
De heer De Jong is overigens wel van mening dat het
ondernemersklimaat in Nederland steeds ongunstiger
wordt en dat het daarmee voor de ondernemer zelf
steeds onplezieriger wordt taAn de klippen van het
onbegrip op te zeilen.
„Weet u wat het is, de staat Iaat de ondernemingen te
weinig ruimte voor reserveringen. Ik wil nadrukkelijk
stellen dat dit niet uitsluitend te wijten is aan
het huidige kabinet Den Uyl, maar dat ook bij vorige
regeringen het begrip voor het gezonde ondernemers-
schap tanende was. Vorige regeringen, inklusief de
VVD, waarvan Wiegel nu hoog van de toren blaast,

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

WERKBEZOEK KOMMISSARIS
DER KONINGIN
AAN VORDEN

Tijdens zijn werkbezoek aan Vorden heeft de kommissaris der koningin Mr W. J. Geertsema, het
gemeentebestuur gewaarschuwd voorzichtig te zijn bij de keuze ten aanzien van de gewestvor-
ming. Hij wees er op, dat Vorden alleen op dit punt geïnteresseerd is in Zutphen en in mindere
mate in Deventer. De kommissaris zag een gewest Stedendriehoek (Zutphen-Apeldoorn-Deventer)
niet zitten, omdat Apeldoorn hiervoor steeds minder belangstelling toont en zich wendt in weste-
lijke richting. Bovendien was hij de mening toegedaan, dat Deventer nog lang niet losgeweekt zou
uit de provincie Overijssel. Voor hem was een gewest Oost-Gelderland nog altijd een reeële zaak.
Vorden werd aangemaand in groter verband niet voorbarig te zijn en de uiterste voorzichtigheid te
betrachten bij het aangaan van bindende afspraken op dit punt.

Kwesties als de gemeentelijke autonomie op planolo-
gisch gebied, de ruimtelijke ordening, het karakter van
het buitengebied, de gewestvorming en de verdeling van

DACW-gelden waren zaken die burgemeester en wet-
houders en de raad van Vorden de kommissaris der
koningin vrijdagmorgen jl. voorschotelden tijdens zijn

Burgemeester Vunderink geeft de heer Geertsema aanwijzingen onder het toeziend oog van de wethouders

werkbezoek aan de gemeente Vorden.
Hij deed echter ook nog iets anders dan het aanhoren
van gemeentelijke problemen, althans zijn sterke Mer-
cedes, waarmee hij naar Vorden kwam. Tijdens de
rondrit namelijk werd ook kasteel Vorden bezocht, het
toekomstige gemeentehuis. Daarbij raake namelijk de
wagen van de rijkspolitie vast in de modder en toen
werden de paardekrachten van de wagen van de kom-
missaris er voor gespannen om de rijkspolitiewagen
weer vlot te trekken. Na dit karwei liet hij zich de
versnaperingen, lieftallig geserveerd door twee leerlin-
gen van de Vordense huishoudschool, tijdens het ge-
sprek met de raad goed smaken.

BUITENGEBIED
De problemen van het buitengebied werden Mr Geert-
sema voorgeschoteld door Mr R. A. v.d. Wall Bake
(VVD), die o.a. opmerkte, dat de goedkeuring van het
bestemmingsplan buitengebied nu al jarenlang op de
beslissing van de Kroon ligt te wachten. Daarna sprak
hij over zijn bezorgdheid ten aanzien van de landbouw-
kundige ontwikkelingen in het buitengebied in verband
met natuurbescherming en landschappelijk schoon. Hij
was de mening toegedaan, dat de landbouw de ruimte
moet houden om zich te kunnen ontwikkelen, terwijl
hij van mening was dat de studie landschapspark te
lang op zich liet wachten.
Hierop haakte de heer J. F. Geerken (CDA) in met
vragen ten aanzien van de lastenverdeling wanneer na-
tuurschoon in het buitengebied gehandhaafd moet wor-
den. De handhaving van dit landschap, dat in Vorden
zeer duidelijk spreekt, betekent, dat bepaalde stukken
grond aangekocht zullen moeten worden. Waarbij de
heer Geerken op de vraag kwam wie beaalt en wie be-
heert?
Mr Geertsema kon niet anders dan erkennen, dat de
Kroonprocedures veel te lang duren. Op regeringsni-
veau wordt echter gedokterd aan een nieuwe wet voor
de Raad van Staten om deze procedure te versnellen.
Ten aanzien van het landschap kunnen thans alleen
nog maar kleine beperkingen worden opgelegd o.a.
voor het behoud van een houtwal, knotwilgen enz. Daar
zijn eenvoudige kompenserende maatregelen voor in
de maak. Bij grotere voorzieningen zal het rijk moeten
inspringen, o.a. ten aanzien van landschapsparken. Zo-
als bekend wordt in Gelderland aan twee proefgebieden
gedacht: rond Winterswijk en de Veluwe. Ze zullen er

hebben ook schromelijk gefaald. Ook toen reeds degra-
deerde het ondernemersklimaat. De huidige veront-
waardiging van mensen zoals Wiegel moet ik bestem-
pelen als schijnheilige kretelogie.
Het is net als bij de boeren, wij behoeven geen steun of
subsidies, wij moeten loon naar werken hebben. De
staat hoeft ons niet enerzijds als een citroen uit te
persen, terwijl onderzijds weer een injektie met citroen-
sap moet worden gegeven. Men mag vruchten van een
boom plukken en ook de staat, dus de hele gemeen-
schap, heeft recht daarvan mee te plukken. Men moet
echter niet de wortels van de boom zelf afzagen", aldus
sprak Jac. de Jong verontwaardigd.

BEDRIJF AANPASSEN
AAN DE EISEN VAN MORGEN
„Op de vraag of ik ondanks dat, toch plezier heb in
m'n werk, kan ik zeggen dat het toch uitbreiden en
het zich dag en nacht inzetten voor de zaak voortvloeit
uit een drang naar kreativiteit en een gevoel van ver-
antwoordelijkheid om de mogelijkheden die er gegeven
zijn, te gebruiken. Niet alleen in eigen materialistisch-
egoïstische zin, maar ook uit gevoel van medeverant-
woordelijkheid voor het maatschappelijk gebeuren."
Denkt uw vrouw daar ook zo over? vragen wij. „Wan-
neer je, zoals in ons geval, het partnerschap en het hu-
welijk kan kombineren (mevr. De Jong is tevens direk-
tielid van de Nedac en is als zodanig ook dag en nacht
voor het bedrijf in de weer) met het „samen" funktio-
neren in een onderneming, geeft dit grote waarde, ook
voor de onderneming. Zo denkt ook mijn vrouw er
over", aldus de heer De Jong.

BELANGEN WERKGEVER EN WERKNEMER
ZIJN NIET TEGENGESTELD
„Een ondernemer moet er voor zorg dragen dat hij zijn
bedrijf steeds weer aanpast aan de eisen van morgen."
Over de politieke polarisatie (het kunstmatig oproepen
van tegenstellingen) merkte de heer De Jong op dat
het hem bijzonder speet dat in deze polarisatie zowel
linkse als rechtse partijen lustig „liefhebberen". Dit
leidt tot onbegrip. „De werknemer heeft belang bij ge-
zond ondernemersschap. De huidige werkeloosheid be-
wijst dit des te meer. Staatsbedrijven werken dikwijls te
onekonomisch. Kijk naar de tekorten bij de Spoorwe-
gen en andere staatsbedrijven. Burokratie werkt ver-
spilling in de hand. Verspillingen, waar dan ook ge-
maakt, komen weer ten laste van de gemeenschap. Zij
worden afgewenteld door middel van belastingen en
inflatie. Ook de werknemers merken dit in hun porte-
monnee. Er moet een gezond evenwicht zijn tussen het
ondernemersschap en de belangen van de werknemers.
Die belangen zijn niet tegengesteld, integendeel. We-
derzijds begrip verhoogt de mogelijkheid tot welvaart
en welzijn van onze gehele maatschappij. Ieder moet
daarin de rol kunnen vervullen die hem is toebedeeld
binnen haar of zijn mogelijkheden. Geen egoïsme maar
begrip voor eikaars problemen. Alleen dan kan een ge-
meenschap, zonder schadelijke polarisatie, ook ekono-
misch en maatschappelijk gezond funktioneren", aldus
Jac. H. de Jong aan de vooravond van de opening van
de nieuwe Sorbo-magazijnen.

Deze opening gaat gepaard met een receptie op vrij-
dagmiddag 22 november. 's-Avonds is er voor het per-
soneel en genodigden een diner-dansant waaraan o.a.
medewerking wordt verleend door het Cocktail-trio,
Martine Bijl en vele andere artiesten. Receptie en feest-
avond worden gehouden aan de Nieuwstad in de nieu-
we gebouwen.

komen om af te tasten of de belangen van de landbouw
en de natuur in overeenstemming kunnen worden ge-
biacht. De kommissaris meende te weten,datdeplannen
op dit punt van CRM op komst waren. Anderzijds
waarschuwde hij voorzichtig te zijn met het toelaten
van burgers in het buitengebied. Dat kan problemen
scheppen in verband met de hinderwet. Wel zou hij
graag zien dat de burger minder op zijn strepen zou
gaan staan als hij toevallig in het buitengebied woont.
Verder wees hij er nog op, dat de mogelijkheden van
de pfovincie bij aankopen van natuurgebieden door ge-
meenten, uiterst beperkt zijn.

DACW
De heer J. W. M. Gerritsen (Vordens Belang) ten-
slotte sneed de DACW-subsidie aan, waarbij hij stelde
dat Vorden bij de toewijzing gediskrimineerd werd.
Daarbij doelde hij speciaal op het projekt dorpscentrum
en sporthal.

Van de kommissaris kreeg hij een weinig hoopvol ant-
woord. Deze stelde dat de DACW-regeling is bedoeld
om werklozen werk te verschaffen en niet om gemeen-
ten voordelig bepaalde obiekten te laten voltooien. En
aangezien de werkloosheid in het rayon Zutphen nog
alijd beneden het provinciaal en landelijk gemiddelde
ligt, vloeien naar deze regio ook weinig DACW-gel-
den. Bovendien moeten, om voor DACW-subsidie in
aanmerking te komen, bepaalde werken aanbestedings-
rijp zijn en voor wat betreft het dorpscentrum is dat
nog niet het geval. Wel moest Mr Geertsema toegeven
dat de DACW-regeling verre van ideaal is omdat het
provinciaal bestuur er praktisch geen enkele inspraak
in heeft. Op dit punt is ook de landsregering al bena-
derd.

Na Vorden toog de kommissaris naar Gorssel, een van
de vijftien gemeenten in Nederland, waar hij nog geen
werkbezoek heeft afgelegd. In Oost-Gelderland is dat
alleen nog de gemeente Winterswijk.

Een jongens-, dames- en herenfiets, een cross-brom-
fiets, herenportemonnee, handschoen, etui met pennen
e.d., windbuks, thermoskan.

Inlichtingen: rayonburo van de rijkspolitie te Vorden,
telefoon 05752-1230.
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^ De oude.maar o zo
^bij-de-tijdse goedheiligman. Vindingrijk erï

kreatief, vooral als het gaat om
huiselijke gezelligheid, vooral

omstreeks zijn verjaardag.
Daarom treft u hem

geregeld in de
woonboetiek,

VINOTHEEK

SLIJTERIJ SMIT DORPSSTRAAT 10

VORDEN

die vooral nu kadoboetiek is ...
Met grote trefzekerheid kiest hij uit het rijke

kleurige wereldje, tjokvol kleine
woonwensen. Bij voorkeur het héle

aparte, het verrassend originele,
zoals hij dat bij dns vindt.

wim polman b.v.
vorden, dorpsstraat 22

t el. 05753-1461

Zondag 24 november

DANSEN
met muziek van

EVENING STARS
extra busdienst
zoals voorheen

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

Wijn en aperitieven die u zelf mag tappen:

RODE LANDWIJN per liter vanaf 2,20
ROSEWIJN per liter 2,20
ZOETE SPAANSE WIJN per liter 3,95
TYPE RIOJA - ROOD per liter 3,95
WITTE VERMOUTH per liter 3,50
PORT per liter 11,95
MARS AL A MANDORLA (notenwijn) ... per liter 6,75
SHERRY VERY OLD MEDIUM per liter 5,95
SHERRY MEDIUM DRY PALE per liter 7,20
SHERRY - VERY PALE DRY per liter 7,20
MONTILLA (TYPE SHERRY) per liter 4,15
FINE OLD TAWNY PORT per liter 7,95

Op fles geïmporteerde wijnen uit de bekende wijnge-

bieden o.a. Bourgogne, Rhóne, Bordeaux, Elzas, Rijn-

Moezel, Loire, Corbière en Hongaarse wijn enz.

BEAUJOLAIS PRIMEUR per fles 5,75

SLIJTERIJ
VINOTHEEK

SMIT
Dorpsstraat 10 - Yorden

Telefoon 05752-1391
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Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

^•instgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Autorijders wordt prijsbewust!
Wanneer u 15000 km ot meer per jaar rijdt, stap dan
over op

LP.G. AUTOGAS
LPG gas Is meer dan 60 cent per liter GOEDKOPER dan benzine !

Vraag nu snel en geheel vrijblijvend hierover inlichtingen bij:

.P.G. inbouwstation A. RUESINK
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Telefoon 05735-1753 Dealer Bedini LPG apparatuur

WIJ VERZORGEN OOK OVERBOUW VAN AL LE MERKEN LPG-INSTALLATIES

1914
19:

J O N G G E L R E

Revu
Ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan:

G R O T E R E V U
22 november met medewerking van

TRIO FABER
23 november met medewerking van
SCHADDESTEKKERS

30 november met medewerking van
CANNON BALL

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

Parallelweg 21, Borculo, vraagt
geschoolde of ongeschoolde

produktie medewerkers(sters)
tussen 15 en 45 jaar.

Wij biedenr-goede beloning
-uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
-geen ploegendienst
-opleiding voor ongeschoolden

Tel. 05457-1241, toestel 119

W IE
OL
IL

vindt bij ons een uitgebreide kollek-
tie

ENORM AANTAL KLEUREN
EN SOORTEN

Reeds vanaf 98 cent per bol.

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Fa Heyink nam de grammofoonplaten
zaak van de fa Becking over

De platen staan nu in gloednieuwe
overzichtelijke bakken in een spe-
ciaal daarvoor ingerichte sfeervolle
hoek waar u tevens de platen via
koptelefoons of luidspreker aan de
geheel vernieuwde luisterbar kunt
horen.

Onze voorraad langspeel-
platen is reeds meer dan
verdubbeld !

Koop dus nu uw platen bij de zaak
waar het prettig winkelen is:

HEYINK
'De Spannevogel'
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1484

P.S. Koop tijdig de elpee „geven voor leven"

Wij repareren tegen

ZEER KONKURRERENDE PRIJZEN
alle spuit- en uitdeukwerk

aan uw auto's!

Vraag vrijblijvend inlichtingen aan

AUTOHANDEL

JAN VERSTEEGEN
Lage Lochemseweg 11 - Warnsveld

In verband
met de winderige omstandigheden

is de intochtroute van Sint Nicolaas
jongstleden zaterdag 16 november

INGEKORT
Onze ekskuses aan de bewoners van
Het Vaarwerk, De Steege, Mispel-
kampdijk, Het Jebbink, Het Elshof
en Het Gulik.

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

Wij hebben zeer lage prijzen in:

Las-electroden, Doorslijp en

Afbraamschijven

Vijlensets, Handzagen en

HSS Spiraalboren

De man van staalplamuur en

polyester.

FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40 - Warnsveld - Tel. 05750-
13204

ALLE GEREEDSCHAPPEN



Mede door uw grote be-
langstelling, vele felicita-
ties en attenties, in welke
vorm ook, is onze huwe-
lijksdag een onvergetelijke
dag geworden.
Wij willen u dan ook har-
telijk danken voor de wijze
waarop u hieraan hebt
deelgenomen.

Harry en Annie Baank

Vorden, november 1974
p/a Reeoord weg l

Hierbij zeggen wij u allen
hartelijk dank die, op welke
wijze dan ook, ons 25-jarig
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag hebben
gemaakt.

B. Bargeman
H. E. Bargeman-

Maandag

Vorden, november 1974
Wilmerinkweg l

Mede namens mijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen,
willen wij u hartelijk dank
zeggen voor uw gelukwen-
sen ter gelegenheid van ons
65-jarig huwelijk. Hetzij
persoonlijk of wel schrifte-
lijk en de vele bloemen en
geschenken ons aangebo-
den.
Het was voor ons een fijne
dag, waarop wij in grote
dankbaarheid mogen terug
zien.
Nogmaals heel hartelijk
dank.

H. J. Gotink

Beatrixlaan 8

Voor de vele blijken van
deelneming tijdens de ziekte
en het overlijden van onze
lieve moeder

Janna Frederika
Rothman-Polsvoort

beuigen wij allen hartelijk
dank.
Vorden, november 1974

G. H. STERRINGA
Arts

Vrijdag 22 november
geen praktijk

De dienst wordt (uitsluitend
voor spoedgevallen) waar-
genomen door:
E. J. van Tongeren, arts
Chiistinalaan 18, tel. 1678

Ter overname wegens aan-
schaf thermopane, dubbel-
dik vensterglas ca 2 x 3 m
2 jaar oud. T.z.t. nog 6 m2

in kleinere maten. Voor
schuren enz. of voorzet-
raam. In overleg af te ha-
len; slechts ƒ 6, — per m2

Venhuis, De Steege 45,
Vorden, tel. 1945

Te koop gevraagd: schrijf -
buro met laden (liefst ei-
ken) afm. ca 130 x 70 cm.
René Kettelerij, Ruurlose-
weg 15, Vorden

Te koop: solide eetkamer
eiken, bestaande uit: 5
stoelen, tafel 110 x 90 cm
en 2 uittrekbladen en dres-
soir 190 cm ƒ 450, - .
Dr. Staringstraat 14, Vor-
den, tel. 05752-2108

Te koop: een vaarskalf
MRY. W. M. Wassink,
Almenseweg 56, Vorden

Te koop: 2 gave eiken
bergroeden, ong. 8 meter en
plm. 1000 oud-Hollandse
pannen, rood. Hammink-
weg 5, Vorden, tel. 2225

Altijd vuur bij de hand
met zon

ELEKTRONISCHE
AANSTEKER ! ! !
ook in tafelmodel

Si garenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Te koop: een notenhouten
dressoir en een tafeltje in
Queen Ann stijl.
Het Vaarwerk 10, Vorden
tel. 1891

Te koop: trouwjapon, wit
42/44. Deldenseweg 13
tel. 05752-1571

15-jarige scholiere zoekt
werk voor de zaterdag in
Vorden of omgeving.
H. van Bramerenstraat 7,
Vorden

Te koop: D AF 55 bouwj.
'58, i.z.g.st. H. Schouten,
De Haar 4, Vorden

Te koop: caviakooi.
Horsterkamp 11, Vorden
tel. 1765

HENK BROEKGAARDEN

en

JOKE GOTINK

geven kennis van hun voornemen in het
huwelijk te treden op donderdag 28 novem-
ber a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis
van Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door
ds. J. Veenendaal.

Vorden, november 1974
Toldijk 2 / Lankampweg 4
Toekomstig adres: Toldijk 2, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

PAUL HOEKSMA

en

REINIE PELGRUM

hebben de eer u kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op vrijdag 29 no-
vember a.s. om 13.30 uur in het gemeen-
tehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal.

November 1974
Surhuizum, Lustenburg 31
Vorden, Lindese Enkweg l

Toekomstig adres: Landweg 23, Warnsveld

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Op zaterdag 30 november hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

M. GROOT WASSINK

A. GROOT WASSINK-WAARLO

Gelegenheid tot feliciteren van 4 tot 5 uur in
zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, november 1974
Galgengoorweg 11

Voor de vele blijken van belangstelling, onder-
vonden bij mijn zilveren ambtsjubileum, betuig ik
gaarne allen mijn hartelijke dank. In het bijzon-
der meen ik echter te mogen en moeten noemen
direktie en bestuur der Zuivelfabriek.

Ook namens vrouw en kinderen mijn welgemeen-
de dank.

J. KOSTER

1914 - 1974

JONG GELRE 60 JAAR

Receptie zaterdag 23 november van 14.00 tot
16.00 uur in zaal Bakker.

Het bestuur

Het was grandioos !
daarom
dank voor de vele bloemen,
dank voor al die kadoos
dank voor uw bezoek.
U was geweldig !

wim en alie polman

Van vrijdag 22 november
t.m. zondag 1 december is

DOKTER VAN TONGEREN

afwezig
De praktijk wordt normaal voortgezet
door dokter Klok

VERLOTINGSMARKT
VORDEN

Vrijdag 22 november 1974

Altijd een bezoek waard!
Trekking van de verloting 's middags 3 uur
in hotel Bakker

Loten op de markt verkrijgbaar é f 2,- p.st.
verloting g.gk. bij besluit van B&W d.d.
10-9-74 nr 2999

SPECIALE AANVOER PREMIE VOOR LEVENDE HAVE

INWONERS VAN
KRANENBURG EN OMGEVING

Uw Sint Nicolaas-coupures kunt u ook in
de bus doen bij

Schoenaker
Levensmiddelen-Café-Restaurant

Vordense Winkeliersver.

VISPALEIS VAN DIJK
Wist u dat iedere woensdag-

middag van 2-6 uur

VISPALEIS VAN DIJK

op het Marktplein staat?

Uw adres voor alle

* VERSE

* ZOUTE, ZURE

* EN GESTOOMDE VIS

pantoffels
BIJ

WULLINK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Wij hebben plaats voor een

GOEDE
VERKOOPSTER
voor onze afdeling vlees en
vleeswaren

WANSINK
Vivo Supermarkt

Hengelo G - Telefoon 05753-1205

Sint en Piet hebben heel lang nagedacht
maar zoiets hadden ze nooit verwacht.
Bij MARTENS aan de Zufphensewegr

kun je van alles kopen zeg.

MANTELS EN COATS
van echt loden

AARDEWERK
JACHTSERVIEZEN

RüITERSPORT
ARTIKELEN

TüRN- EN
TRAININGSPAKKEN

ENORME SORTERING IN
TRUIEN EN VESTEN

NOBLESSE
VERREKIJKERS

SJAALS EN MUTSEN
Martens

teds Joeltrtffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Telefoon 05752-1272

PRACHTIGE
SINT NICOLAAS KADOOS IN

KOFFERS
WEEKENDTASSEN
STADSTASSEN
VISITETASJES
FIETSTASSEN
DOKUMENTENMAPPEN
CLIPPERTASSEN
PORTEFEUILLES
RIJBEWIJSETUIS
PORTEMONNEES
SLEUTELETUIS

Kies uit een groot assortiment!

Bert Lammers
LEDERWAREN

Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 05752-1421

SCHIPPERSTRUIEN
in de kleuren blauw en zwart

F31.50
Gedessineerde

OVERHEMDEN
moderne dessins en kleuren

vanaf

F 17,90

tcHtiel en mode
/chooldermciA

raadhuisstraat M.1307 vordan



Doe uw Sint Nicolaas inkopen

in Vorden. want daar wacht
in de grote Sint Nicolaas-aktie!

JAPONNEN
OVERGOOIERS
BLOUSES

Nergens voordeliger dan
rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
De grote maten specialist

Indien nodig wordt
naar maat gemaakt

Zutphenseweg 29 - Vorden
Maandagmorgen en woens-
dagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

DAMES OPGELET !

Dure Sint Nicolaas- en
dure Kerstgeschenken
geen probleem. Verdien ze
zelf. Stuur een brief kaart je
voor gratis inlichtingen
naar mevr. Hessing, Du-
nantstraat 54, Vriezenveen

Voor

ST. NICOLAAS
PEIGNOIRS

VESTEN

TRUITJES

BOEREN-

ZAKDOEKEN

NAAIETUI

en vele andere nuttige
dingen

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: l nieuwmelkte en
2 dragende koeien MRY.
J. Wesselink, 't Elshof
Vorden

Te koop: elektrische trein
(Marklin) met toebehoren.
B. Voskamp, Schuttestraat
10, tel. 1407

FRUIT IS GEZOND !
Golden Delicious
Goud Reinet
Cox Orange
Hand- en stoof peren
iedere zaterdag ver-
koop van 9-12 uur

Fruitfeeltbedrijf

MEDLER
Marinus Wassink
en
Hermien Wassink-Dijkman
danken u hartelijk voor uw
gelukwensen, bloemen en
kadoos die wij van u op
onze trouwdag mochten
ontvangen.
Mede hierdoor is het voor
ons een geweldig mooie dag
geworden.
Vorden, november 1974

Wij hebben weer binnen:

Bedrukte tinneroy
in verschillende
kleuren

LAMMERS
Zutphenseweg — Vorden

Te koop: melkbussen.
J. Vruggink, A 31, Ruurlo
telefoon 05736-247

Te koop: vierdels van een
dikke koe. G. Kreunen,
Mosselseweg 2, Vorden

Alle soorten
DRUKWERK

worden u snel en uiterst
verzorgd geleverd
door

DRUKKERIJ
WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 . Vordm

Gereedschappen

HANDZAAG
7,35 nu 4,95

COMBISCHAAFJE
„David" 6,75 nu ... 5,50

METAALZAAG-
BEUGEL 8,50 nu ... 6,20

HOBBYVIJLEN
twee vijlen met vier
mogelijkh. 11,25 nu 8,30

OPBERGDOZEN
twee stuks
van 12,50 nu 5,05
BOOMSNOEIZAAG
met verwisselbaar
zaagblad 13,50

POMPSCHROEVEN-
DRAAIER 17,95 nu 13,95

BANKSCHROEVEN
vanaf 18,95

DOPPENDOOS
negentiendelig 26,10

SLAGBOORMACHINE
13 mm AEG
toerental: mechanisch
elektronisch, trappen-
loos; met gratis kabel-
haspel, boren en
pluggen 359, -

BOORMACHINE
„Metabo" viergang
klopboormachine met
cirkelzaag hulpstuk.
Jubileumaanbieding
405,- nu

Stereo RADIO/GRAMMO-
FOONKOMBINATIE
„Grundig" zonder
boxen 937,- 710,-

Stereo PLATENSPELER
„Telefunken" liftoma-
tic-systeem met
boxen 263,- 235,-

En nog meer van deze stereo-
aanbiedingen kunt u bij ons
horen en zien.

STEREO LANGSPEEL-
GRAMMOFOON-
PLATEN
Ons sortiment is sterk uit-
gebreid en biedt een royale
keus. Ook muziekkassettes
zijn in voorraad.

TAFELRADIO
„Erres" moderne mo-
no-radio op lichtnet
229,- nu 189,-

DRAAGBARE RADIO
,,Erres" voor batterij-
en/lichtnet met een
geweldige klank
249,- nu 199,-

RADIO/KASSETTE-
REKORDERS
in veel uitvoeringen en
prijzen vanaf 259, -

KASSETTEREKORDERS
mono-uitvoering, ge-
heel kompleet vanaf 139, -

298, - Elektrische apparaten

BOORMACHINE
„Metabo" tweegang
klopboormachine 10
mm boorkop
209,50 nu 189,50

BOORMACHINE
„Black and Decker"
twee snelheden met
klopinrichting, kom-
pleet met cirkelzaag en
vlakschuurhulpstuk
187,- nu 157,-

Televisie-Radio

Stereo luisteren

Stereo TUNER/

VERSTERKER

„Schaub Lorenz"
2 x 30 Watt zonder
boxen 968,- 745,-

Stereo CASSETTEDECK
„Schaub Lorenz"
HiFi kwaliteit 425, - 359, -

HAIRST
„Remington"
49,50 nu 39,95

HAARDROOG-

„Braun" ? |̂F nu ... 05,-

HAARDROOGKAP
„Kolorick" 62,75 nu 49,95

LADYSHAVE
„Philips" 57,25 nu 47,50

WANDKLOK
„Krups"
batterijvoeding 49,-

WEKKER
„Remington" 24-uur
wekker met sluimer-
knop 59,50 nu 55,50

STRIJKER
„Erres" lichtgewicht 27,50

STOOMSTRIJKER
„General Electric" . 47,-

MESSENSCHERPER
ook voor scharen
27,95 .................. 22,95

HANDMIXER
„Inventum" 64,75 ... 57,95

KOFFIEZETAUTOMATEN
vanaf 54,50

Bij aankoop Philips
koffiezetter Irish cof-
feeset voor maar 7,95

BROOD/VLEES-
SNIJMACHINE ... 79,-

STOFZUIGERS
verschillende merken
vanaf 159,-

SCHEERAPPARAAT
„Philips" Special met
drie scheerkoppen
94,50 nu 80,-

SCHEERAPPARAAT
.,Remington"
89,50 nu 62,50

Huishoudelijk allerlei

KEUKENROLHOUDER
met folihouder, mo-
derne kunststofuitvoe-
ring 19,95 nu 9,95

BROODTROMMEL
schuif model 21,50 nu 9,95

PEDAALEMMER
met binnenemmer
17,50nu 11,50

WANDWEEGSCHAAL
weegt tot 3 kg 24,50

DIEET-
WEEGSCHAALTJE 4,95

PERSONENWEGERS
vanaf 14,95

GROENTENHAKKER
fijne keukenhulp 9,95

SMULPOT
aardewerk, voor in de
oven 70,70

KOOKBOEK JES
in handig pocketform. 4,90

KRUIDENREK
met twaalf gevulde
potjes 18,90

SLASCHAAL
geperst hout 6,95

COMPOTESTEL
glas, zevendelig 5,95

VIJFVAKSCHAAL
voor zoutjes

THEEMUTS
MET MANDJE 12,95

PANNENSET
emaille met vrolijke
decors 98, -

5,60

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

VOOR HET HELE GEZIN!
Komt u ook eens vrijblijvend
kijken

tcKliel en mode
/choolclermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Voor uw

SINT NICOLAAS INKOPEN
natuurlijk naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

SJOELBAKKEN
KOERSELMAN
heeft ze ! Tel. 1364 Vorden

In lederwaren
BRENGEN WIJ VOOR SINT NICOLAAS EEN
ENORM GROOT ASSORTIMENT 0,A,

Leren schoudertassen
vanaf f53,95

Skai schoudertassen
vanaf f 19,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

5 december
DE DAG VAN

SINT NICOLAAS VERRASSINGEN!

Bij ons vindt u vele verrassingen. Wij laten hier enkele

echte kado-artikelen volgen:

HANDWERKEN

op allerlei gebied, voor groot en klein

PARAPLUUS

voor dames en heren, lang en vouwbaar

BADSETS

in moderne dessins in leuke verpakkingen

BEDSETS

in wit en gekleurd, 1 en 2 persoons

TAFELSETS

in vele leuke dessins, assortiment maten

JAPONNEN

in alle maten 38 t.m. 52, ook in alle heup-
maten, reeds vanaf f 57,50

OCHTENDDUSTERS

in moderne stoffen, korte en lange mod.

SCHORTENDUSTERS

effen en gebloemd, met en zonder mouw

OVERHEMDEN

alle maten in effen en gewerkt

En nog zoveel meer, komt u rustig kijken !

(Plus Sint Nicolaas-bonnen)
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Bouw- en Houtbond NKV
vierde zilveren bestaansf eest
Zaterdag jl. zal in de analen van de plaatselijke afde-
ling van de Hout- en Bouwbond NKV Vorden/Kra-
nenburg met zilveren letters worden geboekstaafd. Op
waardige en feestelijke wijze herdacht de afdeling —
die nu bijna vijftig leden telt - het 25-jarig bestaan.
Hoogtepunten van de viering waren de receptie en de
huldiging van de jubilarissen.
In zaal Schoenaker bleek tijdens de receptie hoe de af-
deling plaatselijk en in het distrikt staat aangeschre-
ven. Onder de vele belangstellenden die hun gelukwen-
sen kwamen aanbieden waren het voltallig kollege van
burgemeester en wethouders alsmede sekretaris de heer
Drijfhout, pater Sutorius en pater Keverkamp, dis-
triktsbestuurder A. Schrijvers, vertegenwoordigers van
NVV en CNV afdeling Vorden en vele andere afge-
vaardigden van verenigingen en instellingen.
De voorzitter van de jubilerende afdeling, de heer H.
Seenbreker, memoreerde in zijn feestrede enkele hoog-
te- en dieptepunten uit het 25-jarig bestaan. „Het kli-
maat en de levenswijze van de werknemer is de laatste
vijfentwintig jaar snel gewijzigd. De K van NKV kun-
nen we nu des te meer vertalen met kwantiteit en kwa-
liteit", aldus de heer Steenbreker.
Als voorzitter van de plaatselijke NKV-vakcentrale en
tevens vice-voorzitter van de Bouw- en Houtbond sprak
de heer H. Hoevers welke wees op wat er bereikt is.
,,We hebben een stuk sociale zekerheid gekregen en
niet meer het gevoel dat we worden uitgebuit. Een vak-
bond is er niet alleen om de lonen te verhogen of over-
hoop te liggen met de wergevers, zij wil het leven van
de gewone man leefbaar houden." Hij prees de heren
Steenbreker en Bijen vooral voor hun grote verdiensten
in deze vijfentwintig jaar.
Distriktsbestuurder Schrijvers sprak namens het be-
stuur van de Bouw- en Houtbond. Hij prees de aktivi-

teit van de afdeling en wees er op dat ruim een vierde
deel van het landelijk werkloosheidscijfer bouwvakkers
zijn. „Op korte termijn zal men ook de mensen die in
de tijd van Boogaerts met veel tam-tam werden binnen-
gehaald, weer moeten omscholen, laat ze niet in de kou
staan." Hij wenste de hele afdeling geluk met dit ju-
bileum mede namens de kollega's distriktsbestuurders.
Burgemeester Vunderink feliciteerde namens het ge-
meentebestuur de zilveren jubilaris, hoewel de feest-
vreugde enigszins getemperd zal zijn door de ietwat
sombere situatie in het land. „Het werkloosheidscijfer
in Vorden is nu 48, maar ik hoop dat dit niet zal stij-
gen en in Vorden voldoende werkgelegenheid zal blij-
ven." Hij wees op de relatie tussen dorp en buurtschap
Kranenburg en het te bouwen dorpscentrum, wat ho-
penlijk ondanks planologische en financiële belemme-
ringen, tot stand zal komen. Hij bood een enveloppe
met inhoud aan.
De heer Hoevers dankte tot besluit allen voor hun
waarderende woorden en belangstelling, speciaal de
burgemeester en distriktsbestuurder.
In intieme kring vond hierna de hldiging plaats van de
zilveren jubilarissen te weten de heren H. Steenbreker,
B. Steenbreker, J. Steenbreker en Th. Bijen. Distrikts-
bestuurder Schrijvers sprak waarderende woorden tot
de jubilarissen voor hun enorme inzet en hun voor-
beeld. „Zonder u is het niet mogelijk de vakbond draai-
ende te houden." Hij speldde hen hierna het zilveren
bondsinsigne op terwijl de dames van de jubilarissen
bloemen kregen aangeboden.
De heer Hoevers had nog een aangename verrassing
voor de heren J. van Langen en Th. Bijen die resp.
als oud-voorzitter en penningmeester NKV veel en be-
langrijk werk voor de afdeling deden. Zij werden tot
ereleden benoemd.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

LEERHUIS VOOR OUDEREN

Verscheidene gemeenteleden van de Ned. Hervormde
Kerk gaven op zgn. wijkavonden de wens te kennen,
dat er ook voor de ouderen gelegenheid zou zijn deel te
nemen aan het Leerhuis, of: katechesegespreksavonden.
Daar zouden dan die onderwerpen aan de orde moe'-
ten komen, die voor het geloofsleven en geloofsdenken
van christenen in déze tijd van belang zijn. Daarom
is besloten in november en december van dit jaar twee
avonden voor dit doel te beleggen.

De eerste avond is volgende week donderdag 28 no-
vember in „de Voorde". Ds. Veenendaal zal dan in-
leiden en samen spreken over het onderwerp: „Re-
geert God nog? . . . Hoe dan?" De tweede avond is
op donderdag 12 december. Dan zol ds. Krajenbrink
het onderwerp behandelen: „Wat heeft het bijbelse
scheppingsevrhaal ons te zeggen?"

Deze avonden zijn voor ieder vrij toegankelijk. Wel is
het van belang voor de betreffende predikanten tevo-
ren te weten of er daadwerkelijk belangstelling bestaat
voor deze avonden. Daarom wordt een opgave van
deelneming vooraf door hen erg op prijs gesteld.

Vogeltentoonstelling
De vogelvereniging Ons Genoegen hield dit weekend
in één der zal van het Jeugdcentrum haar jaarlijkse
ekspositie. Het aantal inzendingen bedroeg ca 150
stuks. Het bestuur slaagde er in de zaal fleurig „aan
te kleden", daartoe in de gelegenheid gesteld door de
fa Klumper die voor deze gelegenheid de bloemen aan-
bood. De fa Borgonjen stelde het zaad voor de vogels
beschikbaar. Ook burgemeester M. Vunderink gaf blijk
van zijn belangstelling en kwam zondagmiddag een
kijkje nemen. Waarnemend voorzitter J. Wissels toon-
de zich tevreden over de belangstelling voor deze vo-
gelshow. Keurmeesters waren voor wat betreft de ka-
naries A. Reiding uit Leeuwarden en voor de parkieten
W. J. Mulder uit Deventer en D. J. van de Molen uit
Dalfsen. De prijzen werden bij de kanaries gewonnen
door:
l vogel EK 74 (C-kweker): Ie t/m 4e prijs G. J. Schu-
macher; B-kweker l vogel: 1. J. Hiddink; 2. D. A.
Borgonien; 3. J. Hiddink; OK kanari: 1. H. Baank; 2.
D. J. Harmsen; C-kweker stel 2: Ie prijs G. J. Schu-
macher;N B-kweker stel 2: 1. A. J. Arendsen; 2. H.
Harmsen; derby-prijs: G. J. Schumacher; klasse-inde-
ling C naar B: G. J. Schumacher; idem van B naar A:
H. J. Meudse, B. A. Borgonjen en J. Hiddink; de
heer G. J. Schumacher werd winnaar van de wissel-
beker voor de mooiste vogel. Deze beker was beschik-
baar gesteld door de heer A. Wentink.
Bij de parkieten gingen tie prijzen naar: l vogel EK 74:
Ie en 2e prijs P. Noordermeer; 3. J. Pijpers; 4. en 5.
P.Noordermeer; 6. J. Pijper; parkieten pop: Ie en 2e
J. Wissels; parkieten OK: 1. J. Wissels; derby-prijs:
J. Pijpers; klasse-indeling van B naar A: P. Noorder-

J. Wissels en J. Pijpers.

leriJe leerlingen aanwezig die deze zomer de school
hebben verlaten.

Tijdens het openingswoord van de heer Schut, be-
stuurslid van de school, werd het hoofd van de school,
de heer Zeevalkink die in het ziekenhuis verblijft, van
harte beterschap toegewenst. Hierna was het de beurt
aan de kinderen Jie een programma brachten bestaande
uit diverse zang eil instrumentale nummers die er bij
het publiek ingingen als koek. Voor de pauze werd
bovendien het toneelstuk opgevoerd, getiteld: „He*
geheim van de smid". Dii blijspel speelde zich af in
de middeleeuwen. Opvallend KnB was de fraaie kos-
tumering van de spelers(sters).^Ba de pauze brachten
de kinderen allereerst het ton«^Vük: „Rovers en ju-
welen".

Hoofdschotel van de avond wa^fcle musicai „Meester
Pennelik". Deze musical speelAJ^^h af om en nabij de
school waarbij meester Pennelilceen drankje uitvond
dat louter geluk bracht. De kinderen, die zelf voor de
kleding hadden gezorgd, kweten zich uitstekend van
hun taak en kregen na afloop dan ook een welverdiend
applaus van de aanwezigen.

De heer Reindsen bracht aan het eind van de avond
zowel de kinderen als het onderwijzend personeel dank
voor het gebodene. Mevrouw Zeevalkink werd nog
even apart in het zonnetje gezet voor de wijze waarop
zij de kostumering had verzorgd. Een doos bonbons
was haar beloning.

EEN STAP ACHTERUUT
D'r is weer es een vergadering ewes, en de sprekker
hef de heurders verteld wat e op zien hotte had. Gien
gewoon bekend verhaaltjen - moar iets anders dan
anders. En zukke sprekkers mag ik wel - bekende
verhaaltjes - woar of niet woar - wodt d'r al genog
verteld. Gien wonder dat d'r vake zoo weinig volk
kuTiip um te luustern . . .
De ,nan zei et wat uutvoeriger, moor et kwam d'r op
neer Jat et vee in die groote stallen een betjen verwaar-
loosd woddtn - stuk veur stuk niet meer die andacht
kregen die ïe neudig hadden. En doar kwam van alle
narigheid uut voort . . .
Ja, et zal wel wou. wezen - de boern kunt niet meer
met de beeste ummegouh zoo as vrogger - doar is d'n
trop te groot veur. Vroeger ko'j vake een boer noar de
pinken in de weide van nuus zien goan, met de tesse
vol brökskes. Dan kwam et jonge vee um al an et hekke
int e gen um een snoep jen en zik effen tussen de heurne
te loaten schobben. Dat is ewes ert zal ok wel niet
weerkommen. Moar et is toch wel goed dat et es ezeg
wodt. Bi'j al dat deurdraven zoo af en toe es effen
rondkieken of et wel de goeie kante op geet . . .
Met die sprekker zo'k bes es prooien willen. Dan zo'k
zeggen: „Meneer - i'j mossen nou ok et bouwland
es bekieken en zeggen wat ow doar van dunkt." Ik was
korts bi'j een goejen bekenden - gien boer - moar
hie had een mooi lankwerpig stuk grond woar hie van
alles verbouwen - veur zik zelf en zien uutgetrouwde
kinder. Moar dat spaajen was um zoer beginnen te val-
len. De loonwerker wier evroagd en die had um d'n
hof heel netjes ummebouwd. Wat een gemak bi'j as
vrogger - de laatste zes, zeuven joar had e niet meer
espaajd. Nou had de buurman ok de loonwerker besteld
- die kon veur eur beide mooi in èène keer afwerken.
Moar tussentieds mos e de ploeg bijstellen - de on-
dergrond bi'j de buurman was losser en de ploeg ging
volle diper. Ik zegge tegen mien kennis: „I'j hebt -
zoo at et liekt - al een stevige vaste ondergrond -
makkelek um met de trekker oaver te jagen - moar of
dat veur de grond goed is?" Veur een tied heurn ik een
boer zeggen dat de grond zoo slecht bezakken wol -
de gravens bi'jnoa leug en toch water op et land - dat
zag i'j vrogger op disse grond neet . . .
Een joar of wat eleen was d'r slim vergèèlingsziekte in
de mangels - et was een kolde, dreuge veurzommer.
Wi'j leepen met een tröpken volk in et broek. Vier per-
ceelen mangels kort bi'j mekare. Dri'j perceelen dood-
ziek - nog gien half gewas. D'n vierden hoek schèè-
len niks - gewoon een lust um te zien. En dan is die
ziekte ok nog slim besmettelek, zekt ze. Moar dat stuk
was dan ok van d'n èènigsten boer die nog met de peer-
de bouwen. Die zwoare trekker op die broekgrond, dat
lek um niks . . .
En dan zie'j bi'j zommerdag
zitten. Een betjen regen -
geet plat. Ze hoeft de i_
geven - ok een zwoor gei
At d'n olden Cleveringa no\
,,Struktuurbederf, anders
schuppe - dan zulle wi'j
kieken!" . . .
Zie - dat zol ik met die sprekker wel es beproaten
willen - 't is niet alleene veur de boern - wi'j et d'r
allemoale van met. En a'j dan in de kranke léést en op
de televisie ziet wat een armoed d'r nog is op de
wèèrld, is et toch niet verantwoord um met vee eng
grond onverschillig umme te goan . . .

d'n Oom

zoad an de grond
?n wind - en alles

•e^z de schuld niet te
best blieven stoan.
zol e wel zeggen:

It moar es effen een
t wieter in de grond

Frans Smit opende vinotheek

man,

Ouderavond
Voor de feestelijke ouderavond van de bijzondere
school Het Hoge, die werd verzorgd door de leer-
lingen van de zesde klas, bestond van de zijde der ou-
ders een goede belangstelling. Ook waren er verschil-

Met een drankje en een hapje werd vrijdag jl. de ope-
ning gevierd van de vinotheek van de heer Smit in de
Dorpsstraat te Vorden. Volgens de heer Smit is een
vinotheek in de Achterhoek een betrekkelijk nieuw be-
grip, terwijl dit soort zaken in het westen van het land
als paddestoelen uit de grond schieten. Wat is volgens
de heer Smit zo specifiek aan een vinotheek' „Dat de

mensen zelf hun litertje wijn of aperitief kunnen tap-
pen en in de gelegenheid zijn te proeven voordat ze
tappen", zegt de heer Smit. In de vinotheek staan 21
vaten, waaruit verschillende soorten wijn kunnen wor-
den getapt. Wij wensen de heer Smit veel sukses toe en
hopen dat hij uit het goede vaatje getapt heeft.

Toneeluitvoering
De toneeluitvoering van Krato waarover wij vorige
week in deze krant berichten, was niet in Hengelo Gld.
maar in Hengelo O.

/

Ouderavond
Voorzitter de heer Beek van de openbare odrpsschool
Vorden heette de talrijke ouders een hartelijk welkom
waarna de sekretaresse mevr. Lakenveld een uitvoerig
verlag van de laatste ouderavond uitbracht. De pen-
ningmeesteresse mevr. Edens kon dankzij de vrijwillige
bijdrage die onlangs aan de ouders gevraagd werd, een
batig saldo melden. Uitvoerig lichtte zij de inkomsten
en uitgaven toe. Betreurd moet het worden dat van de
gemeente nog steeds geen vergoeding ontvangen wordt
voor de noodzakelijk te maken kosten van de ouder-
kommissie.
Aftredend en niet herkiesbaar waren mevr. Lakenveld
en de heer Beek. In hun plaatsen werden gekozen me-
vrouw Jansen-Boers en de heer F. J. Klein Nenger-
man. Herkozen werden mevr. Edens en de heren Bosch
en Nijland. De scheidende kommissieleden werden door
vice-voorzitter de heer Martinus, woorden van dank
gebracht voor de lange periode van ruim 12 jaar waar-
in zij zich voor de school verdienstelijk hebben ge-
maakt en bood beiden een blijk van waardering aan.
Het hoofd van de school, de heer Brinkman, stelde
allereerst de 9e leerkracht, mej. Gerritsen, voor en gaf
hierna een overzicht over het afgelopen jaar betreffen-
de het school gebeuren, samenstelling personeel, het
huidige onderdak van de klassen, het nu in gebruik
zijnde lesmateriaal en wat er op dit gebied dringend
gewenst wordt, voor de komende gebeurtenissen in de
school. Daarbij in het bijzonder de komende feestavon-
den op 21 en 22 november a.s. waar een musical en
een toneelstukje op het programma staan. Na een lan-
ge reeks van jaren moesten deze vorig jaar wegens ge-
brek aan toneelruimte worden overgeslagen. Hij hoop-
te dat ook nu weer de belangstelling hiervoor ouder-
wets zal zijn.
Vanuit de vergadering kwamen aan de orde o.a. het
fotograferen op school, trakteren, verschillende uit-
gangstijden basisscholen en kleuterscholen.
Na de pauze sprak de heer Eybersen, distriktskonsu-
lent van Veilig Verkeer Nederland over „Kind in het
verkeer". Aan de hand van dia's toonde hij hoe slechte
en verkeerde gewoonten van ouders in het verkeer zo
gemakkelijk en vanzelfsprekend door kinderen worden
overgenomen, met alle noodlottige ongevallen die daar-
uit ontstaan kunnen, omdat het kind een heel andere
beoordeling van verkeerssituaties heeft in verband met
snelheid en afstand.
Na zijn betoog werd een verkeerskwis gehouden. Het
bleek dat er aan algemene verkeerskennis ook voor de
ouders nog wel iets bij te schaven was. Een uitvoerige
uitleg bij de juiste beantwoording maakte deze kwis tot
een zeer leerzaam onderdeel van deze geslaagde ouder-
avond.

Bibliotheek Vorden
Op de bovengalerij van de openbare bibliotheek in
Vorden wordt vanaf heden t/m het Sint Nicolaasfeest
een ekspositie gehouden van Bert en Wil Colenbrander.
Zij eksposeren een grote sortering pottenbakkerswerk.
Ook leerlingen van hen werken hieraan mee. Daar-
naast is er een ekspositie van allerhande zilveren sie-
raden, vervaardigd door Margriet Kreugel (zilversmid).
Doel van beide eksposities is de verkoop met het oog
op het Sinterklaasfeest te stimuleren.
Wat betreft de bibliotheek kan worden meegedeeld dat
er deze week weer buitenlandse romans zijn gewisseld
uit het magazijn van de Provinciale Bibliotheekcentrale
te Velp. Dit keer zijn er 75 Engelse, 25 Duitse en 25
Franse romans omgeruild. Een dergelijke wisseling
wordt in mei 1975 herhaald.
Het witte-kasten-plan omvat momenteel 450 boeken,
terwijl er wekelijks nieuwe eksemplaren bijkomen. Met
dit plan is gestart in mei jl. en houdt een soort ruil-
beurs van ontspanningslektuur in, waaraan iedereen
boeken die men kwijt wil, kan schenken. Er wordt veel
gebruik van gemaakt en het is een plezierige aanvulling
op de romankollektie.
Het onderwerp van de boekententoonstelling is op he£
ogenblik de sport. Er liggen boeken over diverse spor-
ten o.a. ook over het kaatsen. Alle boeken kunnen di-
rekt worden uitgeleend. Uit de diskotheek worden me-
dio december 140 platen gewisseld.

Jubileumconcert
Excelsior
In aanwezigheid van het kollege van burgemeester en
wethouders en van afgevaardigden van diverse kerk-
genootschappen gaf de Christelijke Gemengde Zang-
vereniging Excelsior zaterdagavond in een redelijk be-
zette Hervormde kerk onder leiding van de heer M.
Nuis gestalte aan een concert ter gelegenheid van het
90-jarig bestaan.
Aan dit concert .werd medewerking verleend door de
Christelijke Gemengde Zangvereniging uit Doetinchem
/Hummelo onder leiding van W. Maatkamp en tevens
door een instrumentaal kwartet bestaande uit Ginie de
Noordt. dwarsfluit; Brand Bronsema, hobo; Marijke
Meier, cello (alle drie uit Zwolle) en Gijs van Schoon-
hoven, spinet (uit Vorden).
Excelsior begon met een renaissancewerkje: ,,O domi-
ne Jesu Christe" van Des Prez, gevolgd door het „A-
doramus" van Perti en „Tenebrae" van Davide Perez.
Hierna bracht Excelsior het mooie „Pter Noster" van
Strawinsky en in het moderne ,,Jesus der Ketter" van
Siegfried Strohbach.
Doetinchem begon met ,,Geprezen zij de Heer" van
Arne, gevolgd door „Lof zij de Heer" van Hugo Dist-
ler en Psalm 121 van Bourgois in een zetting van Clau-
dimel. Van Psalm 121 werden het eerste en het tweede
vers gezongen waarna Excelsior het overnam met het
vierde vers.
Het instrumentaal kwartet speelde twee sonates van
Loeillet ter afwisseling van de zang. Met de dubbel-
korige Psalm 100 van Heinrich Schütz door beide vo-
kale ensembles werd dit concert besloten.



Drie jubilarissen r. k. gemengd
kerkkoor Kranenburg gehuldigd

Zondag 17 november is voor drie leden van het r. k.
gemengd zangkoor Kranenburg een historische en on-
vergetelijke dag geworden. Ter gelegenheid van het feit
dat zij vele jaren lid waren van het koor werden zij
onderscheiden met het insigne van de Nederlandse Gre-
goriusvereniging. De jubilarissen waren de heren B.
Koers (45 jaar lid), A. Wissink (organist en 35 jaar
lid) en H. Eggink (30 jaar lid).
Tijdens een plechtige eucharistieviering in de parochie-
kerk te Kranenburg waarbij de gezangen door het r. k.
gemengd koor werden vertolkt met aan het orgel de
heer E. Koers, werden de jubilarissen en hun familie-
leden op waardige wijze gehuldigd. Pater Keverkamp
ofm, die de eucharistieviering celebreerde, dankte de
jubilarissen die hun talenten jarenlang in dienst van de
parochie hadden gesteld. De heer B. Koers vele jaren
als dirigent en nu nog als zanger, de heer A. Wissink
nu als organist/dirigent en de heer H. Eggink als zan-
ger. „Steeds waren zij week in, week uit beschikbaar
om de hoogtepunten in het parochiële leven luister bij
te zetten. U bent een onmisbare steun geweest en hebt
u in dienst gesteld van de parochiegemeenschap. Voor

uw inzet en toewijding zijn wij u zeer erkentelijk".
Nadat het meerstemmige Ave Maria na afloop van de
viering was gezongen, speldde pater Ton Peters na-
mens de Gregoriusvereniging de onderscheidingstekens
op. Hij dankte hen voor de verzorging van de liturgie
in de parochiekerk. „Als de stenen van dit gebouw
konden spreken, zouden zij gewag maken van het vele
lief en leed, de vreugde en droefenis waarbij u de mu-
zikale omlijsting verzorgde. Met uw inzet bent u er in
geslaagd de liturgie te maken tot iets voor de hele ge-
meenschap."
Behalve de Gregoriusspeld ontvingen de jubilarissen de
bijbehorende oorkonde, terwijl de dames van de jubi-
larissen namens de Dekenale Koorkring Zutphen bloe-
men ontvingen. De parochiegemeenschap kreeg hierna
de gelegenheid de jubilarissen te feliciteren. In zaal
Schoenaker werd nog een intieme bijeenkomst gehou-
den waarbij pater Sutorius als direkteur van het koor
en als parochieherder zijn grote waardering uitsprak.
De voorzitster van het r. k. gemengd koor Kranenburg,
mevrouw Tolkamp-Groot Kormelink, overhandigde de
jubilarissen hierbij de draagmedalje.

Tentoonstelling S.S.O.G.
Sinds vrijdagmiddag is e tentoonstelling over de
Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland te zien in
het voormalige hotel De Hollandse Tuin aan de Hout-
markt te Zutphen.

In gezelschap van een aantal burgemeesters, wethou-
ders, raadsleden, bestuursleden van de Stichting en
streekkommisieleden werd de opening verricht door
ds. F. J. Dun uit Hummelo, vice-voorzitter van de
SSOG.

Door middel van foto's, tekeningen, kaarten en publi-
katies geeft de ekspositie een beeld van de vele werk-
terreinen van de SSOG in het algemeen, zoals de in-
spraakprocedure voor het streekplan Oost-Gelderland,
sociaal-ekonomische en sociaal-kulturele aangelegenhe-
den, Duits-Nederlandse grenskontakten, verkeer en ver-
voer en publiciteit over de streek.

Omdat de werkzaamheden van de Stichting veelomvat-
tend zijn, en zich bovendien toespitsen op stimulering
van aktiviteiten in de streek, die welvaart en welzijn
kunnen bevorderen, is slechts een konkreet projekt
van de SSOG op de tentoonstelling belicht. Voor het
overige geef de ekspositie aan welke sociaal-ekono-
mische en sociaal-kulturele plaats de Stichting in-
neemt in de streek, sinds ze vijfentwintig jaren geleden
als eerste samenwerkingsverband in het leven werd
geroepen door alle Oost-Gelderse gemeenten, het be-
drijfsleven en enkele organisaties samen.

Tot en met 5 december heeft de SSOG-tentoonstelling
gezelschap van de Prijzenwinkel van de gezamenlijke
Zutphense middenstand. Ter gelegenheid van de aktie
„Zutphen speelt voor Sinterklaas" zullen duizenden in-
woners van Zutphen en omgeving de komende weken
een bezoek brengen aan De Hollandse Tuin en meteen
gratis de SSOG-tentoonstelling kunnen bekijken.

Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

Vorden, november 1974.

WAAROM MOET DAT NOU ?
De storm sloeg duizenden hektaren bos tegen de grond.
Nu, bijna twee jaar later, is men nog bezig de schade
te herstellen. Ook in onze mooie Achterhoek was de
ravage groot: sparren en grove dennen lagen als luci-
fers tegen de grond gesmakt.
Waarom moest dat nou ?
Eerst lopen we wat verbijsterd en verdrietig rond, maar
gelukkig wint dan onze veerkracht 't weer . . . Er is
werk aan de winkel, zwaar werk.
Stammen worden weggesleept, takken en tophout ge-
zaagd en verbrand, stronken uitgegraven, gaten geëga-
liseerd. Zwaar werk, ekstra moeite, ekstra financiële
lasten.
Tegen een natuurramp kan een mens weinig doen, wel
kan hij proberen de schade zo goed mogelijk te her-
stellen. Dat moet om het evenwicht te herstellen. Dat
moet om het milieu leefbaar te houden voor nu en voor
ons nageslacht. Dit geldt speciaal voor ons, gezegend
als we hier zijn met een prachtige natuur.
Na al het zware werk ligt dan het gerooide perceel bos
klaar om in te planten. We kunnen weer aan de op-
bouw beginnen.
Op kweekbedden is intussen het pootgoed uitgezet; na
twee jaar worden de boompjes op rijen uitgeplant. Er
is geschoffeld, gemest en gewied . . . eindelijk na 4
tot 5 jaar zorg, kunnen de jonge bomen voorzichtig,
met zoveel mogelijk kluit, worden overgeplant op hun
vaste plaats om de opengeslagen kale percelen weer
om te toveren in mooie jonge bossen, een lust voor ons
allemaal.
Is het na al dit werk en na al deze zorg niet om hels
te worden, schieten de tranen van woede en onmacht
je niet in de ogen, als je dan moet merken dat aan de
Wildenborchseweg de jonge coniferen, pas geplant
gaas er omheen tegen wildschade, met wortel en al
worden uitgerukt en meegenomen? Wie heeft er een
zo slechte mentaliteit dat hij zijn eigen tuin verrijkt
met gestolen goed en er dan nog met plezier naar kan
kijken ook? Blijft de gedachte dat dit een ander zoveel
ellende en verdriet doet - afgezien van de alweer toe-
gebrachte schade aan de natuur - niet langer hangen
dan 't „genot" van de (gestolen) mooie coniferen?
Het is niet alleen de diefstal die pijn doet, doch veel
meer de morele klap die je krijgt dat er een medemens
is die dit doen kan!
Laat de dief, mocht hij dit lezen, zijn spijt betonen
door de boompjes weer achter het prikkeldraad te leg-
gen - niet om de bomen zelf, wellicht slaan ze niet
eens meer aan, maar om mij mijn vertrouwen in mijn
medemensen terug te geven. Wellicht heeft hij dit zich
allemaal niet zo gerealiseerd en ging van de gedachte
uit: „Dat groeit zomaar in het bos". Maar niets groeit
zomaar.
De storm zelf . . . waarom moest dat nou?
De ene mens herstelt wat hij kan! De ander maakt het
weer kapot !
Waarom moet dat nou ?

Idema,
Reeoord weg 8, Vorden

GEVEN
VOOR LEVEN

Uit uw dagblad en van de teevee
weet u natuurlijk al lang waar het om gaat

met de aktie „Geven voor Leven":
om uw geld voor het redden van

jonge (heel jonge) levens,
die bedreigd worden door kanker.

Het komité, dat in Vorden de aktie organiseert,
wil u het geven graag

zo makkelijk mogelijk maken.
Daarom wordt u, in de week van

25 tot en met 29 november,
een envelop overhandigd.

Er zit een mededeling in en ...
een tweede envelop.

Om die tweede envelop gaat het.
Stop er zoveel geld in als u denkt

te moeten geven voor leven.

Omstreeks vrijdag de 29e wordt hij
door dezelfde persoon opgehaald.

Zo simpel is geven voor leven.

(Tussen haakjes, de opbrengst van
„Geven voor Leven" in heel Neder
land wordt geschat op veertig mil
joen. Alvast bedankt voor uw bij
drage.)

Waterpolo
Dinsdagavond speelde het eerste herenzevental van
Vorden in het overdekte zwembad te Arnhem tegen
Esca 3. De Vordenaren lieten in deze wedstrijd ver-
schillende goede kansen liggen. Ondanks het feit dat
Vorden driemaal met één man meer speelde, werd er
niet gescoord. De Arnheemmers scoorden wel twee-
maal. Eindstand 2 - O in het^K>rdeel van Esca.

De tweede wedstrijd die Vo
nus 4, verliep beter. In de
met 2 - O de leiding door
Mengerink. In de tweede
de derde periode wisten de
in een 3-2 voorsprong o
periode bracht Mengerink de
-3.

De jongens speelden drie wedstrijden welke plaatsvon-
den in het zwembad te Wapen veld. Deze ontmoeting
werd met 5-4 door Vorden gewonnen. Tegen Hatto-
heim werd een 3-0 nederlaag geleden. Tegen Brum-
men tenslotte werd met 2-1 gewonnen.

speelde tegen Neptu-
periode nam Vorden

'ten van Rikkerink en
re werd het 1 — 2. In

emmers de achterstand
zetten. In de laatste

balans in evenwicht 3

Voetbal
Vrijdagavond organiseert de voetbalvereniging Vorden
een instuifavond welke zal worden gehouden in de kan-
tine op het gemeentelijk sportpark. Deze avond is voor
iedereen toegankelijk.

Motorsport
De wildrit die de Vordense auto- en motorklub De
Graafschaprijders zondagmiddag organiseerde, trok
maar liefst 70 deelnemers. De rit die was uitgezet door
de heren J. Luyten en B. E. Berendsen, voerde de deel-
nemers geheel door de omgeving van Vorden en had
een lengte van plm. 50 kilometer. Start en finish waren
bij café Eykelkamp waar na afloop de heer J. W. Rou-
wenhorst hannden vol werk had om de prijzen - be-
staande uit hazen, konijnen en fazanten - uit te rei-
kenen .

De uitslagen van deze geslaagde wildrit was als volgt.

Auto's A-klasse: l W. Maneschijn, Hellendoorn; 2 J.
Fransen, Harfsen; 3. J. van de Bank, Soest; 4 W.
Wisselink, Ruurlo.

Auto's B-klasse: l meiuffrouw B. ter Maat, Hengelo;
2 mevrouw Rougoor, Eefde; 3 M. Elsman, Zelhem;
4 H. Dommerholt, Borculo; 5 J. Haneveld, Lochem.

Auto's toer: l H. Koning, Vorden; 2 E. Koning, Vor-
den; 3 A. van de Wey, Vorden; 4 W. Mulder, Eefde;
5 H. Klein Nibbelink, Westendorp; 6 H. Otten, Bur-
gerbrug.

Motoren A-klasse: l G. Verstege, Hengelo; 2 W.
Wolsheimer, Lochem.

Motoren B-klasse: l P. de Haan, Groesbeek.

Motoren toer: l J. Bijvank, Steenderen.

Bromfietsen A-klasse: l J. Westerik, Zutphen.

Bromfietsen B-klasse: l G. Vreman, Zutphen.

Bromfietsen toer: l G. Lebbink, Vorden.

De poedelprijs werd gewonnen door de heer L. Smit
uit Aalten.

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 woensdag 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.

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
5 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (St. Nicolaas)

in het Jeugdcentrum
9 dec. Rayonlezing EHBO

10 dec. Bejaardensoos Kranenburg
10 dec. Vergadering PvdA in café Bloemendaal
17 dec. Ned Bond van Plattelandsvrouwen

Kerstfeest in zaal Smit
18 dec. 's-middags bejaardenmiddag KPO

's-avonds kerstavond KPO
18 dec. Kerstfeest Herv. vrouwengroep dorp
19 dec. Herv. vrouwengroep Linde
19 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)

in het Jeugdcentrum
19 dec. Vrouwengroep Wildenborch (Kerst)
21 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.

Adverteerders

uit Vorden

en omstreken;

Wij verzoeken u eventuele

matrzen
in te leveren voor maandag 10 uur
voor de verschtjningsdag

Nadien kan geen plaatsing van stypen
gegarandeerd worden

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404



WINKELCENTRU
HENK VAN ARK;
KOERSELMAN

VISSER
WIEKART

Burg. Galleestraat - Vorden

Gezellig winkelen

Henk van Ark Koerselman
Gashaarden

Wasmachines

Koelkasten

Tuingereedschappen

Huishoudelijke artikelen

Speelgoed

Luxe- en kunstnijverheidsartikelen

Huishoudelijke artikelen

Cassettes

Elektrische apparaten

Byouteriën

Visser
Verpakte huishoudartikelen

Dames, heren en

kindermode artikelen

Kleinmeubelen

Perzische kleedjes

Tafelkleden

Wiekart
UW BANKETBAKKER

Alles

om van 5 december

een feest

te maken

16 ETALAGES..... JA, SINT VINDT HET WEL!

TONKA AUTO'S
groots
en niet klein te krijgen !
Natuurlijk verkrijgbaar bij:

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

Voor

KLEINMEUBELEN
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Johan Cruijff:

mijn l
PUMA-schoenen zijn
zó uit de winkel en...
verkrijgbaar bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden

BOUWSYSTEMEN ?
Lego
Marklin plus
Meccano
Fischer Technik
Sio montage

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

Bezorgt uw
advertentie tijdig

JANSEN
supermarkt

WIJ VRAGEN UfcT SPOED :

t!r,geman
t

r de groente-afdeling, die geheel
zelfstandig kan werken

Voor de juiste man hebben wij een hoog
loon over

Tevens hebben wij plaats voor

enkele vrouwen
voor het inpakken, dinsdags van 9-12 uur
en van 1.30-4 uur
en woensdags van 9-12 uur Hoog loon

Dagelijks aanmelden a.d. zaak of 's avonds Dorpsstr. 16

Voor mooie

Sint Nicolaas
kadoos
EN ALLE ELEKTRISCHE
APPARATEN
VERLICHTING .
KLASSIEK EN MODERN

Elektro Technisch Installatie Buro

DEKKER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2122

JUMBO
SPELLEN PUZZELS

voor groot en klein !

KOERSELMAN
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

Mevr. Stienstra-Balke
* Voetkundige

pedicure, manicure
* Schoonheidsspecialiste

algehele huidverzorging
Levering van steunzolen n.m.
elastieken kousen enz. Beh.
volgens afsp. Garvelinkkamp-
weg 8, Ruurlo tel. 05735-1558

Te koop gevraagd:

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

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G
tel. 05753-1637

Te koop: Vauxhall Viva
b.j. 1972 in nieuwe staat
verkerend event. te ruilen
voor oudere wagen.
Tel. 05755-367, Olburgse-
weg 37, Steenderen

KINDERBOEKEN
natuurlijk van:

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

adverteren
doet verkopen

SINT NICOLAAS
die goede beste man,

weet zeker dat hij bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

slagen zal!

VORDEN
gewoonweg een
gezellig
koopcentrum!i
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Radikale
opheffings uitverkoop
met toestemming van de Kamer van Koophandel van 21 november 1974 tot 20 februari 1975

We moeten onze totale voorraad helemaal kwijt. Ja, u
leest het goed 'de totale voorraad' dus ook de

allernieuwste zojuist
pas ontvangen najaars/winterkollektie

Dames en herenschoenen, Jongens en meisjesschoenen
Bootee's voor iedereen, voor jong en oud
Leren knielaarzen, kortere leren laarzen, bontlaarzen,
rubber kleuterlaarsjes in alle leuke kleuren, werklaarzen
hoge werkschoenen van Fut of Hevea, Quick zaalsport-
schoenen en voetbalschoenen

Maar ook kousen, sokken, panty's, schoenonderhouds-
middelen, veters, lederwaren, tassen, sporttassen,
kortom te veel om op te noemen met korfingen van

15PROC. 20PROC; 30PROC,
40PROC, 50PROC; 60PROC,

Wij gaan van start 9
a.s. vrijdag 22 nov. om 8 uur 's morgens

P.S. Koop nu reeds uw Piedro sandalen, Fut sandalen en tien-
tallen andere soorten zomerschoenen tegen de winterse
(lage) prijzen!

! Schoenenhuis JANSEN
| (H. SMEETS) Dorpsstraat 34 Vorden

Geen puzzel meer!
Alleen uw naam invullen en u doet mee in de

Grote Sint
Nicolaas-aktie

Prijzenpot f 10.000,-
Vraag naar uw waardecoupures !

Zaterdag 23 nov. Zaterdag 23 nov,

Gratis verlichtings/
winter kontrole

Wij kontroleren GRATIS:

* Bandenslijfage en advies

* Accu

* Schokbreker test

* Opmeten antivries

* Koplampen afstellen

Uitsluitend
23 november balanceren wij

2 wielen voor

slechts f5.00

l

ARAL
servicestation

Zutphenseweg 30 - Vorden - Telefoon 05752-1840.f-uipiiciliewcy ju - vurucii - itsitJiuuii uj/jz-iotu

Feestelijke opening
nieuwbouw Sorbo-magazijnen

Uitnodiging Op vrijdag 22 november a.s.
zullen de nieuwe uitbreidingen
van de Sorbo-gebouwen feeste-
lijk worden ingewijd en wel o.m.
met medewerking van de

VORDENSE
HARMONIEKORPSEN
ledere burger(es) van Vorden is
daarbij van harte welkom tussen
18 uur en 19 uur op onze receptie
in het bedrijfskomplex
Nieuwstad 2 te Vorden

DIREKTIE NEDAC B.V.

Jac. H. de Jong

LEOLUX
Want in 't Japanse interieur bijvoorbeeld,
dat sobere stijlvolle en geraffineerd ver-
fijnde oosterse binnenhuis, zou deze
vormgeving wonderwel passen.
Kijk hoe vernuftig dit systeem werkt:
Bank zonder kussen wordt lattentafel,
aansluitend op leuningloze zit-tafel-ele-
menten. Ontdek hoe verbluffend variabel
dit systeem zich laat voegen door de
moderne stijlbewuste „binnenhuizer".

signatuur van beter woonkomfort

Kussens: onverslijtbaar. Latwerk: gaaf
bewerkt en zwartgelakt. Zitkomfort: ein-
deloos ... Kortom een gloednieuw pers-
nektief in het betere woonwerk.

Bij ons te zien. Vanaf nu

Vorden, Dorpsstraat 22
telefoon 05752-1314

Warnsveld, Rijksstraatweg
108, telefoon 05750-17332

Hebt u het

in verband met het konsumenten
onderzoek nog niet ingeleverd ?

U WEET HET!
Als u toch de Sint Nicolaas-bonnen in de bus doet, neem
dan tevens het enquetteformulier mee. Deze speciale bus
staat ook in de IJssalon van Boersma's Sigarenmagazijn.

DOE HET VANDAAG OF ANDERS MORGEN!
HET IS OOK IN UW BELANG
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