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Olden en Jongen
Mien buurman zut et duuster in.- et geet verkeerd -
alles geet verkeerd in de weerld, de jongen wilt niet
meer werken - wie werkt 't nou nog zoo as wi'j vrogger!
En zuunig wezen is t'er niet meer bi'j. Ziet zondags-
aovends es, auto an auto - en maor fees hollen. Nou
spölt ze de rijke jongeling. At ze straks wilt trouwen
geeft ze zich uut veur de arme Lazarus, die gien dak
baoven zien heuf hef. En van hoogerhand bunt ze zoo
gek . . . .
Veur een groot deel hek um ok nog geliek egeven. Daor
is volle van an, wat e zeg. Maor wi'j mot ok niet weer
gaon aoverdrieven. Daor bunt ok wel jongen die nog
een besten hoop werk verzet. En, al laot ze dan vake
de masiene et zwaore werk doen, zie mot 'r toch de
gedachten bi'j hollen. En dan die feesnummers - ja, die
komt ok vake een heel ende weg. En a'j d'r nou ééne
van de tiene nemt uut zo'n hele streek dan heij d'r al
een helen trop. Maor daorumme bunt ze allemaole nog
neet bedorven. Wi'j olderen mot ons niet zoo gouw
bange maken en de onheilsprofeet uuthangen, et löp
meestieds nog wel los !

Een paar van die veurspellingen hek nog lange ont-
hollen. Toe 'k nog een jonge van een jaor of achte
wazze mos ik een koe andrieven naor een boer an d'n
lesel. Die man kon al wel zeuventig wezen, lek et mien
toe, wat mos die een hoop wetten, dacht ik. En hie
menen ok al dat et met de weerld de verkeerde kante
uutging. ,,De bonden maakt de boel kapot" zei 'e. Ik
kreeg meteene een hekkei an alle bonden. Want ik von
et gien maniere van doen um maor zoo alles kapot te
maken. En eemes die al zoo old was zol toch ok niet
zitten liegen.

Nou vraog ik mien af hoe die man zich een goeie weerld
veurstellen. 't Was toch vrogger ok neet alles. Atte nou
nog léven had'e AOW ehad. Toe mos een ieder zich
maor zien te redden. Wat dat betreft zou toch niet
weerumme willen.

En dan mok nog wel es denken an die andere olde man.
Hie was al an de negentig jaor - at 't ééne rech van
sprekken had dan was hie et wel. Et lek wel of e d'r
zelf ok zoo aover dach. Van de hééle weerld deugen
niks meer! De jongen hadden gien verstand en wollen
ok neet luusteren. Daor kot bi'j um wodden een ni'jen
boerderi'je ezet, de kappe van dat „winkelholt" zoo
uut d'n handel. Niks weerd! Hie had nog ezeg: ,,Gaot
naor de Baron en koopt ow van die fiene dennen, achter
uut et bos. At e dat edaon had, dan had e holt ehad!"
Maor de jongen gingen eur eigen gank en dat zol eur
opbrekken. Ik zie um nog zoo met de vinger tegen zien
buurman wiezen: „Onthold es wat ik ow zegge - laow
es tien jaor wieter wezen, dan praote wi'j vedan. Gert
Jan!"

Dat was nou optimisme en pessimisme in één pötjen.
Hie hef die tien jaor niet meer volemaakt, i'j wodt
maor zoo gien honderd jaor. Maor et huus steet d'r nou
. nao vieftug jaor - nog, de kappe hef zich goed ehollen.
Nee, de olden hebt ok niet alleene de wiesheid in pach.
Tegen mien èvenolders zeg ik wel es: „A'j met et werk
niet meer veuran kunt gaon moi ok niet de meeste
preutjes hemmen. Wi'j hoeft niet alles mooi te vinnen,
lange neet, maor a'w wat zekt is et de kuns um zoo
te praoten dat et de muijte weerd is um naor te luus-
tern. En dan moi niet alles afkeurn waor a'j eers wat
vremd tegen an kiekt - dan luustert ze in 't laatste
heelemaol niet meer".
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Koerselman CASSETTES

Uitvoering
Uitgaande van de Chr. Gemengde Zangvereniging Ex-
celsior vond in de Ned. Hervormde kerk woensdagavond
een zanguitvoering plaats met medewerking van de
Ohr. Gem. Zangvereniging De Lof stem uit Steenderen
en de Chr. Gem. Zangver. Excelsior uit Toldijk onder al-
gehele leiding van de heer P. Helmink uit Doetinchem.
Vorder verleenden muzikale medewerking de heren
Ponten, Nieuwenhuis en Schierboom welke als kamer-
trio met cimbel en hobo's een muzikaal intermezzo ver-
zorgden van G. F. Handel.

De gezamenlijke koren zongen een vijftal liederen ter-
wijl ieder der zangkoren elk twee nummers voor hun
rekening namen. Een uit de gezamenlijke koren gevormd
mannenkoor gaf twee zangnummers ten beste. Hoewel
alle koren hun allerbeste tceentje hebben voorgezet, was
toch de uitblinker van deze zangavond het Chr. Gem.
Zangkoor Excelsior uit Toldijk.

De voorzitter van Excelsior Vorden de heer S. Kulsdom
sprak een kort welkomstwoord tot de koren en dankte
hun voor de komst naar Vorden daar anders geen uit-
voering had kunnen plaatsvinden. Tevens deelde hij
mede dat het koor dringend versterking nodig heeft,
wil het blijven bestaan en dat moet toch, volgens spre-
ker, mogelijk zijn in een gemeente als Vorden met
ruim 7000 inwoners.
Het was voor de zangliefhebbers een genotvolle avond.

Pauselijke

hulde aan

koorzanger

Lichtenberg

Zondag 21 november 1971 is voor de heer B. G. Lich-
tenberg een historische en onvergetelijke dag in zijn
leven geworden. Ter gelegenheid van het feit dat hij
gedurende 60 jaar lid was van het kerkkoor Cantemus
Domino van Sint Antonius van Paduakerk te Kranen-
burg werd hij gedekoreerd met de hoge pauselijke on-
derscheiding Pro Ecclesiae et Pontifice.

De viering van dit jubileum werd zondagmorgen inge-
zet met een plechtige Hoogmis in de Kranenburgse pa-
rochiekerk, gecelebreerd door pastoor Van Berkel ofm.
Het zangkoor vertolkte t.g.v. dit jubileum van hun
nestor, de 3-stemmige Gregoji .̂nse mis van Hub. Cuy-
pers. Pastoor Van Berkel bel^Hte in zijn feestpredikatie
de prestatie van de heer Lichtenberg om gedurende 60
jaar de kerkelijke liturgische diensten op te luisteren.
Na afloop van de kerkelijke viering had in zaal Schoen-
aker de huldiging van de jubilaris plaats, waarbij be-
halve de familieleden, het voltallige zangkoor, het RK
dameskoor en het RK kerkb^Plur tegenwoordig waren.

Als direkteur van het koor wees pastoor Van Berkel
er op, hoe de jubilaris zich al die tijd in dienst van de
aprochie had gesteld met inzet van zijn gehele per-
soonlijkheid.Hij deelde mede, dat paus Paulus VI bij
schrijven van l september 1971, aan de heer B. G. Lich-
tenberg vanwege zijn grote verdiensten voor de Kerk

de onderscheiding Pro Ecclesiae et Pontifice had toege-
kend en hem machtigde de daarbij behorende insignes
te dragen. In de motivering bij de aanvraag was ook
duidelijk gebleken dat de jubilaris zijn gehele leven op
maatschappelijk terrein ter plaatse veel heeft verricht.
Daarvan getuigen o.m. de koninklijke onderscheiding
(medalje Oranje Nassau en de Gouden Gregoriusspeld).
De pastoor speldde hem vervolgens de onderscheiding
op de borst en bood de bijbehorende oorkonde aan. Me-
vrouw Lichtenberg ontving een fraaie ruiker bloemen.
De heer J. Overbeek sprak als voorzitter van Cantemus
Domino over de uitzonderlijke betekenis van dit jubi-
leum dat wel een unikun^fcaag worden genoemd. Hij
wenste de heer Lichtenberp^iog vele jaren toe om te-
samen met het koor de kerkdiensten muzikaal te mo-

cgen opluisteren. Hij bood een fraaie doos sigaren aan
terwijl mevrouw Lichtenberg bloemen ontving.

bracht mevrouw Cuppers-
er en bood een passend

Namens het RK damesk
Besselink de gelukwense
kado iaan.
De heer W. Lichtenberg, zoon van de jubilaris, sprak
een hartelijk dankwoord voor de waarderende woorden
en de aangeboden geschenken. Hij wekte allen op om
trouw lid te willen blijven van de koren opdat er nog
menig 60-jarig jubileum gevierd zou kunnen worden.
Men bleef hierna nog enige tijd gezellig bijeen.

In het nieuw
gestoken korpsen
deden het goed!
Vele ouders met kinderen waren zaterdagmiddag naar
het station van de Nederlandse Spoorwegen getogen om
daar Sint Nicolaas te verwelkomen die met de trein
van 13.10 uur uit Zutphen arriveerde.

Ging de aandacht van de kinderen uiteraard uit naar
de goedheiligman met zijn drie^ zwarte pieten, de aan-
dacht van de ouders en andere belangstellenden ging
naar de beide plaatselijke muziekkorpsen. Zowel Con-
cordia als Sursum Corda hebben de afgelopen jaren
kollektes gehouden voor de aanschaf van nieuwe uni-
formen. De inwoners van Vorden hebben toen flink in de
buidel getast en voor beide korpsen kwam er zo'n
slordige 9-10 mille bijeen.

Welnu zaterdagmiddag heeft men kunnen zien dat de
centen goed zijn besteed want beide korpsen begeleid-
den de Sint tijdens zijn rondgang door het dorp in de
nieuwe uniformen. Het uniform van Sursum Corda be-
staat uit zwarte broek, beige oranjekleurige jas met
zwart uitgemonsterd waarvan de kleuren zijn terug te
vinden in het wapen van de gemeente Vorden. Op de
mouw een fraai embleem met de afbeelding van kasteel
Vorden en de 8 van de acht kastelen. Als hoofddeksel
een „colbac" zoals de Engelse militairen die dragen.
De drumband van Sursum Corda was gekleed in blauw
met wit.

Het uniform van Concordia bestaat uit leverbcige broek,
aubergine kleurige jas, beige overhemd en stropdas.
Als hoofddeksel een beige met bruine pet. De drumband
in de fraaie kleuren rood met donkerblauw. Het behoeft
geen nader betoog dat het geheel een fleurige indruk
maakte.

Sint Nicolaas werd tijdens zijn rondgang op het ge-
meentehuis ontvangen, waarbij burgemeester Van Arkel
zich een poosje met hem onderhield. In het Nutsgebouw
waren intussen een paar honderd kinderen bijeen ge-
komen voor het vieren van het Sint Nicolaasfeest. De
goedheiligman amuseerde zich kostelijk met de jeugd
evenals in Kranenburg waar de kinderen uit Kranen-
burg en omgeving met een bezoek van de Sint werden
vereerd. Ook de bewoners van het bejaardentehuis De
Wohme alsmede de patiënten van het Enzerinck werden
door de Sint en zijn gezelschap (w.o. het bestuur van de
Vordense Winkeliersvereniging) bezocht.

BRANDENBARG'S CITROEN

De Sint dronk hef ruim
honderd jaar ge/eden af

Tentoonstelling
Het afgelopen weekend hield de vogelvereniging Ons
Genoegen in één der zalen van het Jeugdcentrum een
tentoonstelling waarvoor 160 inzendingen waren. Het
was overigens de vierde keer dat Ons Genoegen, dat in
1968 werd opgericht, een dergelijke tentoonstelling hield.
Alle inzendingen waren afkomstig uit Vorden. Keur-
meesters waren de heren J. Harms uit Eelde (kanaries)
en D. Lubke, Amsterdam (parkieten, tropen).

Komt u gerust
eens binnen !

En kijkt u maar
rond naar die
prachtige

KUNSTNIJVERHEIDS
GESCHENKEN
De deur staat voor u open !

thv kijk- en kiosvvinkel:

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KB3RK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
(6e gebod, Exodus 20:13). Thema: „Hoera voor 't leven"

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. H. van Minnen te Eibergen
19.00 uur ds. H. van Minnen te Eibergen

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '• avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346 b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. BQ geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE»..
STAND

Geboren: Geen.

Ondertrouwd: W. van Beuningen en M. G. A. van Riems-
dijk; W. M. van Burgsteden en M. C. J. Lichtenberg;
J. W. A. M. Janssen en J. W. M. Lichtenberg; H. L. J.
Mullink en H. Huizinga; H. G. Winkels en W. A. M.
Nijland; A. J. Tuenter en H. W. Jansen.

Gehuwd: J. T. Holthausen en W. Kost; T. J. B. M. van
Bronkhorst en J. M. T. Nijenhuis.

Overleden: Hermina Gezina Voortman, 69 jaar; Hen-
drika Lenderink, 68 jaar, echtgenote van B. ten Have;
Johanna Dekkers, 86 jaar, echtgenote van G. J. Kok.



Ibers
PRESENTEERT:

Kwaliteit
Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
HAMBURGERS

FIJNE VERSE WORST

3 stuks

500 gram

KLAPSTUK MET KLEIN BEENTJE
500 gram

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

500 gram

500 gram

98

258

228
188
298

398
LEVER 700 gram 79

HAMWORST 750 gram 89

BOERENMETWORST 750 gram 89

TONGENWORST 750 gram 89

Laaf onze chef-s/ager uw diepvries vullen:
VOOR- EN ACHTERBOUTEN DIEPVRIESKLAAR

Uit onze diepvries
TAM KONIJN
aan bout, op schaaf

PATATES FRITES
heel kilo

PINGO HAANTJES

kilo

voor slechts

p/m. 7000 gram

IGLO VLEESKROKETTEN

GEURTS HUISHOUDJAM II

4 stuks

div. smaken

GROF GEBROKEN RIJST

heel kilo van 745 voor

LITER-BLIK BRUINE BONEN
Ve/uco van 98 voor

Raak

VRUCHTEN-

LIMONADE

/iterf/es

van 89 voor

69

Gezinsf/es

RODE OF WITTE

DRUIVEN S AP

nu voor

99

D/verse soorten

ADEL ROSA

WIJNEN

van 395 voor

305

van 450 voor

395

Offley

SHERRY OF

PORT

van 795 voor

685

NIET VERGETEN: FR ICO ETEN !

JONG BELEGEN KAAS
500 GRAM

Smar/us

GOUD-

S P » L A AS

van 725 voor

Pak a 9 stukken

TAAI-TAAI

voor

Van Me//e

SPEELGOED

per pak

45 79

Grote zak

FABELTJES-

DROP

van 98 voor

79

Heerlijke

FRUITMIX-

ROLLEN

pak a 5 stuks voor

79

VOOR SINT NICOLAASAVOND

Bestel nu uw
BANKETLETTER

500 GRAM VOOR SLECHTS

3.25

LITERBLIK

HERO SPERZIEBONEN
GEEN 139 MAAR NU

Literb/ik

ERWTEN-

WORTELEN 72

e/k 2e b/ik

49

Profiteer nu:

2 i/2 /iterb/ikken

WORTELEN

voor slechts

98

Literb/ik

FRUIT-

COCKTAIL

van 279 voor

179

Jampof

HAAS

AUGURKEN

van 725 voor

105

Beker

ZUIVERE NA-

TUURHONING

van 704 voor

89

Groente en Fruit
HARDE SPRUITEN kg 98

GEKOOKTE BIETJES 500 gram 35

KLE I-AAR D APPELEN 5 kilo 89

FLINKE KNOLSELDERIJ per stuk 49

GOLDEN DELICIOUS 2 kilo 89

SPAANSE SINAASAPPELEN 70 stuks 198

PANKLARE WITTE KOOL 500 gram 25

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

CALVE SLA-OLIE
grote f/es

PAPIEREN ZAKDOEKJES
6 x 10

ARDITA LUIERS
pak a 45 stuks

van Ï95 voor

nu voor

van 450 voor

175

89

369
GRATIS GRAMMOFOONPLAAT VAN LOUIS DAVIDS

bij koffer Persil

MODESS CAMESVERBAND
van 115 voor 99

LUX TOILETZEEP MET GRATIS

vlinderwashandje

PALMOLIVE SHAMPOO
van 228 voor 198



Voor de vele blijken van
medeleven, ons betoond na
het plotseling overlijden van
mijn lieve man, en onze
vader en opa

EVEKT PARDIJS
betuigen wij allen onze op-
rechte en welgemeende
dank.

Fam. Par d ij s
Vorden, november 1971
't Lange End

Blijf f u niet alleen
voor onze etalage
staan,

maar kom gewoon
binnen, gezellig rond-
kijken in onze
kijk- en kieswinkel

POLMAN

Te koop: 2-persoons opklap-
bed en een kinderbox.
T. Klootwijk, Overweg l
Vorden

Gratis af te halen: l oude
en 4 jonge hamsters.
B. Bargeman, Wilmerink-
weg l

Haal of bestel uw appels bij
H. Makkink ,,Revelhorst",
Vierakker, tel. 05750-4354

Te koop: Twee half leg en
half hangkasten, spiegel,
ouderwets schilderij.
H. J. Barink, Het Hoge 17,
Vorden

Te koop gevraagd: Een in
goede staat zijnde stortkar
(liefst op luchtbanden).
H. Pelgrum, Lindese Enk-
weg l, Vorden, tel. 6686

Vrijdag en zaterdag:

l bos
chryscrnfen
ƒ 1,60

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57
Tel. 05752-1987

Te koop:
Party gebruikte
verbeterde

Hollandse
pannen

Afgehaald 18 et p. st.
levertijd in overleg.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Vorden - Tel. 1486

Reprodukties

van beroemde schil-
ders, en

posters

kunt u zien in onze
kijk. en kieszaak

POLMAN

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en yrijs

GEER. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen.
telefoon 2264

Acrobaten
T rommel schudder s
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Te koop gevraagd:
SLACHTKIPPEN EN
SLACHTKONIJNEN
door

J. Bruggeman, pluimvee-
slachterij Lochem
H. Postelweg 12, telefoon
05730-1560

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Hebt u onze kollektie
prachtige

PERZEN
al gezien ?
in:

Kleedjes, tafellopers, kus-
sens

Een blijvend
geschenk uit onze
kijk- en kieswinkel

POLMAN

ic<cc<(MOioiotoK)fO!OK)iotac<eieiej»8eieî

Op maandag 29 november a.s. hopen onze
geliefde ouders en grootouders

(i. ARENDSEN
en
J. ARENDSEN-WAARLO

hun 25-jarig huwelijksfeest te herdenken.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is
de wens van hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

Vorden, november 1971
Overweg 9

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in oafé-
rest. „'t Wapen van 't Medler" Ruurlose-
weg 114, Vorden.

Heden is vrij onverwacht uit ons midden wegge-
nomen mijn lieve man, onze onvergetelijke vader
en opa

MARINUS HENDRIKUS GOTINK

op de leeftijd van 81 jaar.
k

Warnsveld: A. G. Gotink-Tjoonk
Warnsveld: M. H. Gotink

Vorden: L. Gotink
G. D. Gotink-Arfman

Zwolle: W. M. Gotink
J. Gotink-van Dam

Warnsveld: G. A. Gotink
B. Gotink-Woestenenk
en kleinkinderen

Warnsveld, 18 november 1971
„'t Nijkamp", Rouwbroekweg 2

De teraardebestelling heeft plaats gehad 23 nov.
te Warnsveld.

Heden overleed, geheel onverwachte, mijn lieve
man, onze vader en grootvader

REINARD BROUWER
echtgenoot van B. Brouwer-Teunissen

op de leeftijd van bijna 65 jaar.

Vorden: B. Brouwer-Teunissen
Hoevelaken: G. J. Sipma-Brouwer

G. Sipma
en kleinkinderen

Vorden, 19 november 1971
Het Hoge 80

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden werd geheel onverwacht uit onze familie-
kring weggenomen mijn schoonzoon, onze zwager
en oom

REINARD BROUWER

in de ouderdom van bijna 65 jaar.

Zijn trouw en hulpvaardigheid zullen ons altijd
tot een voorbeeld blijven.

Vorden: J. Teunissen-Klein Nulent
H. J. Harmsen-Teunissen

Arnhem: W. Abbink-Teunissen
J. H. Abbink
kinderen en kleinkinderen

Vorden, 19 november 1971

Hiermede vervullen wij de droeve plicht u kennis
te geven van het plotseling overlijden van onze
geachte medewerker en kollega, de heer

REINARD BROUWER

Meer dan 40 jaren heeft hij met ons samen ge-
werkt, wij verliezen in hem een beste vriend.
De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Direktie en personeel
Rijwielfabriek „EMPO"
H. B. Emsbroek N.V.

Vorden, 19 november 1971

Woensdag l december a.s. hopen wij
onze geheel verbouwde en gemoder-
niseerde zelfbediening en slijterij te

Wij nodigen u uit om onze zaak te
komen bezichtigen van 7-9 uur
's avonds.

FRANS KRUIP
Levensmiddelen - Slijterij

Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 05752-1420

Heden is van ons heengegaan onze lieve buurman

BROUWER

%
Jolanda en Jeroen Broekman

Vorden, 19 november 1971

Heden overleed zacht en kalm, na een kortston-
dige ziekte, nog vrij onverwacht, mijn lieve zorg-
zame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder

JOHANNA DEKKERS
echtgenote van G. J. Kok

eerder van Joh. Kok

in de gezegende ouderdom van ruim 86 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: G. J. Kok
Borculo: W. D. Kok

Z. G. Kok-Verstege
Vorden: J. Kok

H. Kok
Joh. Kok

Barchem: J. W. Arendsen Raedt-Kok
H. J. Arendsen Raedt
Barthold

Vorden, 22 november 1971
Schoneveldsdijk 2

De teraardebestelling zal plaats hebben vanaf zaal
Schoenaker, Kranenburg Vorden op vrijdag 26
november n.m. 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen bewij-
zen worden daartoe uitgenodigd.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in zaal Schoenaker, Kranenburg
Vorden.

Het kantoor van

notaris Rombach
is van 28 november tot en
met 6 december

gesloten
Vanaf 7 december is notaris Rombach
dinsdags-, woensdags-, donderdags-
morgens van 9.30-12.30 uur aanwezig

De Sint
die weet het wel,
voor kleinmeubelen
moet je bij

WONINGINRICHTING
MAIMUr \CTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

• • fzijn !

Zie onze enorme kollektie met vele
speciale aanbiedingen

'n plaatje
geven...
dat moet U
meer doen

l

Een fijne plaat is altijd een attente surprise.
Een persoonlijk gebaar. Kortom, een kado
dat je best zélf zou willen krijgen.

vanaf f 4,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

rlPSUfllmmm
mm nuE smiERKinzEn

Een keurkollektie textielgeschenken voor het gehele

gezin vindt u bij

b.£Schoolaerman
^• f̂c^ l //"\ XM-> U r l- A / A X* l»ri l JA/1/VOORHEEN A.G.MELL/NK

GEMEENTE
VORDEN
Ingaande l januari 1972 zal het vuilnis alleen nog mogen worden aange-
boden in plastic zakken, die zijn voorzien van het gemeentewapen van
Vorden. Deze zakken zullen verkrijgbaar zijn bij de volgende winkeliers:

Fa J. W. Albers, Nieuwstad 5
H. van Ark, Burg. Galléestraat 7
(Jebr. Barendsen, Zutphenseweg 23
B. A. Borgonjen, Kerkstraat 13
J. J. Djjkerman, Zutphenseweg 18
<». Emsbroek & Zn, Raadhuisstraat 2
Fa Koerselman, Burg. Galléestraat 12
A. J. W. Memelink, Dorpsstraat 16
W. Pardys, Dorpsstraat 36
G. Remmers, Nieuwstad 46
H. J. Remmers, Zutphenseweg 41
H. G. A. Sueters-Sessink, Ruurloseweg 91
J. M. van der Wal, Dorpsstraat 9
H. Weustenenk, Het Hoge 33
J. A. Wiltink, Het Hoge 26

Verwacht wordt dat de zakken vanaf 7 december a.s. in deze winkels
verkrijgbaar zullen zijn.

De vastgestelde prijs bedraagt ƒ 4,50 per pak van 20 zakken, dus ƒ 0,225
per zak. In deze prijs is plm. ƒ 0,10 als reinigingsrecht begrepen. Het
overige reinigingsrecht bedraagt ƒ 20,— per jaar per pand en zal d.m.v.
een op te leggen aanslag worden geïnd.
In het dorp Vorden met omgeving en in de buurtschap Kranenburg wordt
de aansluiting bij de vuilnisophaaldienst verplicht gesteld. De juiste be-
grenzing van het gebied wordt nog nader bekend gemaakt. Voor de
overige buurtschappen in de gemeente Vorden wordt de aansluitmogelijk-
heid nog onderzocht.

Een folder met uitvoer.'ge inlichtingen zal begin december op ruime
schaal in het ophaalgebuxi worden verspreid. Mf-erdere exemplaren zijn
op het gemeentehuis gratis verkrijgbaar.
Wij hopen dat de overschakeling op plastic zakken soepel zal verlopen
en roepen daartoe gaarne aller medewerking in.

Daarbij te denken aan het volgende:
1. Alleen zakken met het gemeentewapen gebruiken.
2. Scherpe voorwerpen in papier wikkelen.

Geen hete as of andere warme afval in de zakken doen.
Geen uitstekende delen aan de bovenzijde van de zak.

3. De zakken niet te vol proppen. Zij zijn van behoorlijke kwaliteit en
voorzien van het K.O.M.O.-keur, doch niet bestand tegen ruw gebruik.

4. De zakken kunnen, met omgeslagen rand, in een vuilnisvat worden
geplaatst. Ook zijn hiervoor speciale beugels in de handel.

Nadere bijzonderheden zijn vermeld in de hiervoor genoemde gemeentelijke
folder.

Tenslotte noemen wij u nog enkele voordelen van de invoering van de
plastic zakken:
1. Geen gesjouw meer met emmers.
2. De vuilnisemmer blijft schoon. Als een zak vol is, kan deze worden

afgesloten met de bijgeleverde sluiting of met een touwtje en kan
een nieuwe worden geplaatst. Ook van belang bij extra vuil tijdens
feestdagen e.d.

3. Geen kans op wegwaaiend vui l bij het laden; dus schone straten.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester, van Arkel
do sekretaris, wnd. Kulsdom

SCHILDERSBEDRIJF

WANSINK
Raadhuisstraat 13 - Telefoon 1588

Verzorgt uw schilder- en behangwerk
vanaf 29 november met

subsidie van f 15,-
per mandag



PAKKENDE KADOO 'S voor het heerlijk avondje
ELEKTRISCHE APPARATEN
GRILL-APPARAAT de luxe
STOFZUIGER „Erres" sleemodel
KOFFIEZETAUTOMAAT 8-10 koppen
KOFFIEPERCOLATOR automatisch . . .
STRIJKER „Erres" met teflon zool
van ƒ 39,50 voor
HAARDROOGKAP met vloerstatief . . .
LADYSHAVE LUX „Philips" ƒ 64,95
MESSENSLIJPER

WASSEN
WASVOLAUTOMATEN „AEG" vanaf
VOLAUTOMATEN „Erres" vanaf
VOLAUTOMAAT „Indesit"
DROOGTROMMEL 2 kg „Philips"
van ƒ 388,-- nu
CENTRIFUGES vanaf
AFWASAUTOMAAT „Erres"
10 standaardcouverts met ontharder ...
AFWASAUTOMAAT „Indisit" tijdelijk

KOELEN - VRIEZEN
KOELKAST „AEG" dubbeldeurs
170 liter koel en 40 liter diepvries
KOELKAST tafelmodel 140 liter
DIEPVRIESKISTEN vanaf ..

ƒ 139,—
ƒ 139,—
ƒ 139,—
ƒ 65,—

29,50
59,50
54,95
27,95

GEREEDSCHAP

RINGSLEUTELSET van ƒ 12,10 voor ƒ 7,55
SOLDEERGARNITUUR
van ƒ 10,85 voor ƒ
DAVID COMBISCHAAFJE
van ƒ 6,75 voor ƒ
STEEKSLEUTELSET van ƒ 6,50 voor ƒ
VERSTEKBAK MET ZAAG
van ƒ 5,75 voor ƒ
SCHROEVENDRAAIERSET a 5 stuks
van ƒ 5,30 voor ƒ

8,70

5,10
4,75

4,50

2,95

ƒ 750,—
ƒ 599,—
ƒ 465,—

ƒ 348,—
ƒ 139,—

ƒ 599,—
ƒ 698,—

ƒ 520,
ƒ 229,
ƒ 429,

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
BROODTROMMEL roestvrijstaal ƒ 19,95
ISOLEERKAN l liter, televisiekan ... ƒ 19,95
FLUITKETEL koper verchroomd ƒ 18,95
HAARDKETEL koper verchroomd ... ƒ 14,95
BOEKENREK drie planken m. dragers ƒ 11,95
WILDSCHAAR ƒ 8,95
VOORRAAD STAPELREK plastic ƒ 7,95
BLOEMSPUIT ƒ 2,95
DIENBLAD rond met decor ƒ 2,45
JENA 2000 schotel 1,5 liter met deksel
van ƒ 24,75 voor ƒ 19,75
MELITTA GLASKAN l liter, met filter ƒ 7,95
WIJNGLAZEN „Gilde" Leerdam 6 voor ƒ 5,95
THEEGLAS met houder, 3 voor ƒ 2,95

RADIO - TELEVISIE

Televisie

KLEURENTELEVISIE 56 cm beeld
met inruil vanaf ƒ 1595,-
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld
met inruil vanaf ƒ 498,-

Radio
STEREO FM-RADIO
met boxen en hoofdtelefoon ƒ 499,-
TAFELRADIO „Philips" met FM
van ƒ 125,— voor ƒ 99,-
DRAAGBARE RADIO met FM
en lichtnetaansluiting ƒ 99,-

AFSPEELAPPARAJEN

STEREO CASSETTERECORDER
„Tobi Sonic" ƒ 299,-

CASSETTERECORDERS vanaf ƒ 159,-

RADIO CASSETTERECORDERS v.a. ƒ 295,-

BANDRECORDERS 4-sporen
„Telefunken" ƒ 298,-

PLATENSPELER stereo met boxen ... ƒ 159,-

PLATENSPELER „Erres" mono ƒ 149,-

ROYALE KEUS
RUSTIG WINKELEN
RUIME PARKEERPLAATS

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

STOP geef voorrang aan de

uit de Vordense Sint Nicolaas-aktie
En wat denkt u van de volgende prijzen 7

f III f500,- f 250,- f100,-

10 x f 50,- 20 x f 25,- 400xf2.50,- IN NATURA

Een Sint Nicolaasaktie als nooit tevoren ! Doe daarom uw inkopen in het feestelijk verlichte Vorden
met een ruim assortiment Sint Nicolaasgeschenken

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem. tel. 08344-414
PAiSFOTOb

voor half één ye-
inaakt, dezelfde dap
nog klaar

Poto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77. Zutph. n
PETROJLEM BESTKLLKI\

1786 bellen!
KEUNE - Vorden

altijd goedkoper
Tel. 05752-1736 - Vorden

Prachtige
dusters

Dit is het romantische geschenk bij
uitstek.

Heerlijk warm en licht in het dragen.
Zeer elegante modellen.

Als St. Nicolaasaanbieding
nu f 26,75 en ƒ 31,95
in midi

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

uw kado-spec/afist

Wapen u
tegen koude nachten .'

Koop een veilige
elektrische deken

Keuze uit VERSCHILLENDE

merken, zowel l- als 2-persoons

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. 7 maart 7972 verzorgen wij uw binnen-

schilderwerk /net subsidie ad ƒ 75 f- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

SINT GEEFT GRAAG
LEDERWAREN

zowel

WEEKENDTASSEN
AKTETASSEN
DOKUMENTTASSEN
zowel skai en leer
CLIPPERS
echt leer, al voor ƒ 49,50

PORTEMONNEES
zowel dames al heren

«SLEUTELETUIS
RIJBEWIJSETUIS
PORTEFEUILLES
FIETSTASSEN
REGENKLEDING

Voor de grootste sortering en de
laagste prijzen

B. Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421

P.S. DAMESTASJES HET MEEST
GESORTEERD VAN VORDEN

GROTE PAARDENMARKT
fS/nf N/co/aasmarktJ

op woensdag
70 december te
Hengelo G
Aankoop levende have
voor de verloting.

Marktvereniging

Biienhofs
fijnhoutbewerking N.V.

Industrieweg 2 - Vorden
Telefoon 1216, na 6 uur 1617

vraagt per l januari a.s. of eerder

EEN VROUWELIJKE

adm. kracht
Bij voorkeur met diploma typen en
ULO. Enige kennis van boekhouden
strekt tot aanbeveling.

Schriftelijk kunt u solliciteren aan het adres van
ons bedrijf Industrieweg 2 te Vorden. Vanzelf-
sprekend kunt u overdag ook kennismaken.

's Avonds kunt u telefonisch kontakt opnemen
met toestel 1617.

HUISKES
rijdende speciaalzaak
Enschede - Hengelo

Komt i.v.m. Sint Nicolaas met zeer speciale aan-
biedingen ook op donderdag 2 december van 17.00
- 18.30 uur te VORDEN op de markt met

E/na, Bern/na, Husq-
varna, Riccar
en nu ook weer zig-zags v.

ƒ209,-
NOTEER: donderdag 2 december 17.00-18.30 uur
een naaimachine bestellen voor uw vrouw of ver-
loofde met gratis een transistorradio t.w.v. ƒ 60,—
tot ƒ 85,—. Voor één dubbeltje kunt u ook bellen
05400-17575 of 05420-11112

Brandenbarg's
Citroen
onze specialiteit l

Tot en met 78 december
foi/ tedere liter een fraai
üorrelg/as kado

Slijterij

Jmtfc
Telefoon 1391



Donderdag 25 november 1971

Tweede blad Contact
jaargang no. 34

Schoolnieuws
OPENBARE BASISSCHOOL LINDE
Op vrijdag 19 november hield de openbare bassischool
Linde een ouderavond. Praktisch alle ouders waren aan-

•;. Er werd dankbaar van de gelegenheid gebruik
gemaakt om het schoolwerk van de kinderen in te zien.
Na een kcffiepauze hield de heer Derksen, pedagogisch-
didaktisch medewerker van de Schooladviesdienst (een
nieuw regionaal orgaan) een lezing over de werkzaam-
heden van bovengenoemde dienst. Het doel hiervan is
tweedelig: individuele hulp voor elk kind en een bege-
leiding van de school in zijn geheel om te komen tot
vernieuwing van onderwijsmethoden (wereldoriëntatie).
Verbonden met de dienst zijn een psycholoog met assi-
stenten, pedagogisch didaktici, die nauw samenwerken
met de schoolarts en het schoolteam.
Nadat de voorzitter dank gebracht had aan de spreker
voor zijn duidelijk betoog, werden de notulen voorge-
lezen. Twee aftredende ouderkommissieleden werden
weer voor een periode herkozen. Na enkele mededelingen
en rondvraag sloot de voorzitter de vergadering.

Jong Gelre
AFDELING VORDEN NAAK WK SCHAATSEN ?

De afdeling Vorden van Jong Gelre zal wanneer er vol-
doende deelnemers zijn, naar de wereldkampioenschap-
pen hardrijden op de schaats gaan. Dit schaatsfestijn
vindt dit seizoen plaats in het Bislet-stadion te Oslo op
zaterdag 19 en zondag 20 februari.
In samenwerking met de Magneet heeft het bestuur
van Jong Gelre een reis, die is gebaseerd op een 4-
daagse toeringcar-bootreis, welke verlengd kan worden
tot 7 dagen (t.w. van woensdag 16 februari t.m. dinsdag
22 februari) wanneer er tenminste 50 deelnemers zijn.
De reis gaat per bus naar Kiel en vandaar per boot naar
Oslo. De overnachtingen geschieden aan boord van het
motorschip Harald.
De prijs (inklusief verlenging) is voorlopig vastgesteld
op ƒ 430,— per persoon. Mocht het vereiste aantal
deelnemers om een verlenging doorgang te laten gaan
niet gehaald worden, dan zorgt het bestuur van Jong
Gelre er wel voor dat iedereen die zich heeft opgegeven
ook werkelijk kan gaan, zij het dan niet met en speciaal
Jong Gelre-arrangcment. Voor l december moeten lief-
hebbers zich opgeven bij het bestuur van Jong Gelre.

BEHENDIGHEIDSWEDSTBIJDEN JONG GELRE
In de buurtschap Galgengoor hield de afdeling Vorden
van Jong Gelre zaterdagmiddag voor haar leden brom-
i'iets- en traktorbehendigheidswedstrijden. Bij de trak-
toren toonde G. Kamperman zich in een tijd van 6 minu-
ten en 38 sekonden de „behendigste".
Bij de bromfietsen werd B. Koning eerste met l minuut
en 21 sekonden.
Zaterdagavond organiseerde Jong Gt I K - een dropping.
De deelnemers werden op het „Zand" in Hengelo G
gedropt en hadden als einddoel café Suselbeek in Wol-
fersveen. Met 75 strafpunten legde de groep mej. G.
Klein Geltink beslag op de eerste plaats.

Achtkastelentocht
Op maandag 29 november a.s. zal burgemeester A. E.
van Arkel van Vorden uit handen van de heer C. F. J.
Schriks, direkteur van De Walburg Pers te Zutphen het
eerste exemplaar ontvangen van het boekje „De acht

l en van Vorden".
In de gemeente Vorden wordt sinds 1913 - toen de
heer Van Mourik de initiatiefnemer werd - elke woens-

nddag in de maanden juli en augustus deze tocht
langs de Vordense acht kastelen gehouden. Burgemees-
ter Van Arkel - die dit jaar de Gouden Fietsspeld van
do Stichting Fiets ontving - leidt de vele honderden
toeristen en vakantiegangers dan per fiets langs een
schilderachtige route waarbij de acht kastelen aan de
buitenkant kunnen worden bekeken. In volgorde van de
tocht zijn dit de volgende kastelen: Huize Hackfort
(Baakseweg); Den Bramel (Almenseweg); De Wilden-
borch (Lochemseweg); Het Medler (Ruurloseweg); De
Wiersse (idem); Het Onstein (Linde); De Kiefskamp
(Linde) en Huize Vorden.
Door vele deelnemers aan de tocht werd reeds lang de
wens geuit over wat meer dokumentatie te kunnen be-
schikken dan te vinden is in de wel smaakvol verzorgde
maar beknopte vouwblaadjes van de VVV. In de loop
der jaren zijn er weliswaar verschillende artikelen ver-
schenen in kranten, tijdschriften en verzamelboekwer-
ken, maar deze kunnen niet altijd even gemakkelijk
word< .-plecgd. Over enkele van de acht kastelen
bestaat zeer weinig literatuur. Bovendien worden door
sommige schrijvers vergissingen begaan die ook weer
door anderen worden overgenomen.
In hei boekje dat thans door de Walburg Pers te Zut-
phen wordt uitgegeven, wordt voor het eerst een be-
schrijving gegeven van alle acht kastelen in één uitgave.
I h: schrijfster van deze zeer uitvoerige gids is Annet
Tengbergen uit Eet'de o.a. medewerkster van het Gel-
ders Oudheidkundig Kontaktbericht. Zij heeft bij het
schrijven van het boek gebruik gemaakt van betrouw-
bare literatuur en archivarische bronnen. Het boekje om-
vat 160 bladzijden waarvan 24 met afbeeldingen naar
oude tekening, kaarten en foto's. Er is tevens een over-
zichtkaart in opgenomen.

Ongeval
In de Dorpsstraat te Vorden had maandagmiddag een
aanrijding plaats tussen een militaire jeep en een per-
sonenauto welke werd bestuurd door K. uit Vorden. De
jeep raakte deze personenauto zodanig dat deze om
zijn lengte-as draaide en tot stilstand kwam tegen een
geparkeerde auto. Vervolgensjjaakte de jeep nog een
andere, eveneens geparkeerd^Hagen. De auto van K.
werd totaal vernield.
Op de Zutphenseweg had maandagavond een aanrijding
plaats tussen twee personenauto's. Een auto bestuurd
door K. uit Amsterdam botste met de voorkant tegen
de achterzijde van een personyjfeuto van U. uit Vorden.
Beide voertuigen werden bescl^^gd. Bij beide aanrijdin-
gen deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Water graaf Mr v.d. Wall Bake:

Verkavelingstoestand veengoot-
gebied is flink verbeterd

„De een is ur meer op vooruit gegaan dan de andere,
maar in ieder geval is de verkavelingstoestand in het
gebied van de w^engoot aa^ziennjK verDeterü, terwijl
het de mensen niets heeft gekost. Maar het heeft wel
heel wat voeten in aarde gehad voor het in orde was".
Dat zei mr R. A. v. d. Wall Bake, watergraaf van de
Baakse Beek tijdens de dezer dagen gehouden verga-
dering van het schap. Op dat moment was het punt
„grondtransakties in het kader van het vijfde grond-
werkbestek" aan de orde. De heer P. L. van Halst, hoofd
technische dienst, had tevoren aan de hand van een
kaart laten zien wat er in grote lijnen in genoemd gebied
was gebeurd.

De heer Van Halst gaf in deze vergadering nog meer
uitleg aan de hand van een kaart, namelijk ten aanzien
van de stand van zaken in de verbeteringswerken. Hij
zei o.a. dat de volgende week de A-leidingen van het
plan Wiersse-Medler zullen worden opgeleverd. Voorts
wees hij er op dat het gebied van de Veengoot tussen
't Sikkelder en de Halle-Heideweg in totaal 56 kilo-
meter leidingnet bevat. Het bestaande systeem dat
moeilijkheden oplevert ten aanzien van ontwatering en
bohering, zal zodanig worden gewijzigd dat er nog maar
23 kilometer leiding te onderhouden is. De aanleg van
kunstwerken zal tot een minimum worden beperkt.
De watergraaf wees er op dat de verbetering van de
hoofdbeken (Veengoot en Baakse Beek) klaar is.

KI ILVERKAVELING WIERSSE-MEDLEK

De ruilverkaveling Wiersse-Medler is bijna voltooid en
straks is het Wolfersveen aan de beurt. Tussen de be-
sturen van de landbouworganisaties zal nog een bespre-
king plaatsvinden over deze laatste verkaveling samen
met het bestuur van het waterschap Baakse Beek. Het
waterschap zal hier zijn plannen ontvouwen en met de
besturen overleg plegen. Het ligt verder in de bedoe-
ling om een of twee avonden te reserveren om de men-
sen uit het Wolfersveen nader voor te lichten.

De watergraat' deelde mede dat er inmiddels subsidie
is aangevraagd bij de kultuurtechnische dienst en de
provincie. De voorzitter verwachte dat de gevraagde
steun zal worden verkregen. Eventueel zal de ruilver-
kaveling in twee gedeelten worden uitgevoerd. Het da-
gelijks bestuur is er een voorstander van om de betrok-
kenen in het ruilverkavelingsgebied Wiersse-Medler een
extra-last op te leggen om de ontwatering in dit gebied
te kunnen betalen. Mr v. d. Wall Bake: „Het is on-
billijk om het hele gebied hieraan te laten meebetalen.
Hetzelfde geldt ook ten aanzien van Wolfersveen."

VOORLOPIG GEEN VERHOGING VAN LASTEN
De waterschapslasten zullen voorlopig niet worden ver-
hoogd. De aanslag per hektare kan voorlopig nog op
hetzelfde niveau blijven. Dit is het gevolg van het feit
dat het waterschap vorig jaar voor het eerst heeft ge-
profiteerd van een hoge, door de provincie verleende,
subsidie in de betaling van rente en aflossing van een
lening die het waterschap moest opnemen om de ten
laste van de Baakse Beek komende kosten van de ver-
het eringswerken (40 procent van het totaal) te kunnen
betalen.

De begroting werd uitvoerig toegelicht door de water-
graaf, die zei dat het schap te kampen heeft met steeds
stijgende lasten hetgeen wordt veroorzaakt door de
snelle stijging van de prijzen en door de betaling van
rente en aflossing in het kader van de verbeterings-
werken. In zijn totaliteit valt de stijging der lonen nog
mee omdat we de werknemers die afvloeien niet ver-
vangen. Wel hebben we inplaats daarvan hogere kosten
van investering door mechanisatie, aldus mr v. d. Wall
Bake. Hij zei verder dat de lasten niet hoeven te worden
verhoogd en dat er zelfs nog een bedrag is overgehou-
den dat in het fonds voor opvangen van schommelingen
in de lasten zal worden gestort. Overigens wordt dit
bedrag steeds kleiner: vorig jaar ƒ 96.000V—, volgend
jaar naar raming slechts ƒ 30.000,—. De watergraaf
voorspelde dat in de toekomst geen geld meer zal kun-
nen worden overgehouden. Hij zei: ,,We moeten een
1/eleid uitstippelen ten aanzien van de wijze waarop we
straks met het fonds zullen gaan werken".

groting geeft weinig bijzonderheden te zien. Er is
' xtra-uitgave; het waterschap heeft zich nl. ver-

plicht tot het bijdragen van een half miljoen gulden of
m eer in de kosten van de ruilverkaveling Warnsveld.

ken is nu dat de ruilverkaveling ƒ 155.000,— meer
kost dan aanvankelijk was voorzien. Dit bedrag zal het
waterschap in 1972 met de ruilverkaveling verrekenen.
In zijn toelichting wees de watergraaf er voorts op dat
het bedrag van de post onvoorzien is gestegen maar dat
de hoogte van het bedrag nog niet vaststaat. Verder zei
hij: „Als volgend jaar ook de verbetering van het Wol-
fersveen klaar is, zijn we voor het grootste deel gereed
met de verbeteringsworken".

RUILVERKAVELING HENGELO-/ELHEM

Mr v. d. Wall Bake wees er op dat er voor de ruilver-
kaveling Hengelo-Zelhem die op het urgentieprogramma
staat, nog niets is gedaan. Er is althans nog geen voor-
bei eidingskommissie ingesteld.

l roodbonte pink, plm anderhalf jaar oud; l donker-
bruine herenportemonnee met knipsluiting en inhoud;
l lichtbruine portemonnee; l bril met donker montuur;
l drievvielige plastic kinderspeeltraktor; l gouden bro-
che; l paar zwarte dameshandschoenen; \ lichtblauw
kinderwantjc met rode figuurtjes; l groene jongensklep-
pet.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Kollekte
„KINDEKEN HELPEN KINDEBEN"

Dinsdag 23 november jl. vertrok uit Rotterdam h
Indian Resolve naar Calcutta met een enorme voorraad
schrijf- en tekenmateriaal voor de Oostpakistaanse kin-
deren die in vluchtelingenkampen in India verblijven.
Het betreft hier de resultaten van de Jeugd Rode Kruis-
aktie „Kinderen helpen kinderen", waaraan door tien-
duizenden jongeren op scholen en jeugdclubs in In
hele land is deelgenomen.
De aktie werd op 15 september gestart met als doel een
begin van onderwijs te stimuleren in de vluchtelingen-
kampen, waar de jeugd tot nu toe weinig om handen
heeft en via de gesprekken van de ouderen slechts ge-
konfronteerd blijft met het doorsnee leed. Hoewel de
aktie op l november officieel beëindigd is, komt nog
steeds veel teken- en schrijfmateriaal bij het Nederland-
se Rode Kruis binnen. In de naaste toekomst zal dan
ook nog een t w < - e < i szending naar India worden
verzorgd.

Nieuws van
de kerken

GESPREKSGROEP KAAI) VAN KERKEN
De eerstvolgende gespreksavond wordt gehouden deze
week donderdag 25 november om 8 uur in het Herv.
katechisatielokaal achter de kosterswoning Kerkstraat
15. Ook nieuwelingen hartelijk welkom.

Toonkunjl

Men is verplicht een schijf te zetten wanneer men hem
aangeraakt. Slaan is verplicht en elke vol 1.

slag geldt voor een zet. De schijf springt daarbij over
cm oi' meer vijandelijke stukken met een onbezet veld
achter elk stuk. Dit kan zowel voor als achterwaarts
gesc-hinden. De dam slaat op gelijke wijze telkens met
tenminste één onbezet veld er achter. Elke slag
regelmatig stuk voor s*tuk worden aangetoond waarbij
men wel meermalen over hetzelfde onbezette veld
gaan maar niet tweemaal over hetzelfde stuk. Tijdens
het slaan mogen de geslagen stukken niet van het bord
worden genomen. Dit gebeurt na de volledige slag.
Meerslag gaat voor, d.w.z. de meeste stukken moeten
worden geslagen. Dit geldt zowel voor een dam als
voor een schijf. Ook mag men naar eigen verkiezing met
dam of schijf slana indien het aantal stukken dat ge-
slagen moet worden gelijk is.
En tenslotte nog dit: men mag nooit over een
stuk slaan en de partij is verloren voor de speler die
aan zet zijnde in een der navolgende gevallen verkeerd.
Geen speelbaar stuk meer heeft; de stukken dooreen
werpt; de partij opgeeft of zich niet houdt aan het
reglement.

DCV—KROON SCHIJF EDE VOORLOPIG <>—9
De damontmoeting- tussen de eerste tientallen van DCV
en de Kroonschijf uit Ede, welke wedstrijd vrijdagavond
in Vordcn werd gespeeld, is voorlopig geëindigd in een
ït < ) stand. De partij van Hulshof moest nl. worden af-
gebroken met een voor Hulshof ongunstige stand, zodat
DCV waarschijnlijk de wedstrijd met 9—11 zal verliezen.
Smeenk won zijn partij dankzij een voordelige afruil met

Bespeeld eindspel. A. Wassink zag zijn tegenstander
in een lokzet lopen en won eveneens. W. Wassink speel-

inise; tot welk resultaat ook Dimmendaal kwam.
Dankzij een slagzet won S. Wiersma zijn partij, terwijl
Oukes remise speelde. Breuker en Wansink verloren
hun parlij.

ONDERLINGE DAKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge kompetitie werden de volgende wed-
strijden gespeeld:
W. Heuvink-J. Hoenink 1-1; J. Leunk-W. Sloetjes 2-0;
Lamers-H. W. Offereins 0-2; H. W. Esselink-H. Groten-
huis ten Harkel 0-2.

Bij de jeugd werden de volgende wedstrijden gespeeld:
P. Wiekart-H. Arfman 0-2; E. Baank-W. Eskes 2-0; H.
Eskes-B. Korenblik 2-0; G. Bosch-R. Lammers 0-2; G.
Wolsing-P. Steenbreker 0-2; A. Bargeman-J. Geerken
2-0; J. eys-A. Wentink 0-2; R. Bargeman-B. Klein Brin-
ke 0-2; G. Wassink-J. Masselink 0-2; P. Steenbreker-
B. Buunk 1-1; J. Lamers-J. Meys 2-0; Arfman-E. Baank
0-2; P. Wiekart-W. Eskes 1-1; A. Teerink-R. Lammers
0-2; H. Eskes-G. Bosch 0-2; B. Korenblik-G. Wolsink
0-2; R. Bargeman-J. Meys 2-0; J. Bosboom-A. Wentink
2-0; B. Klein Brinke-W. Verkerk 2-0; H. Arf man-R.
Lammers 0-2; B. Buunk-P. Wiekart 0-2; A; Wentink-A.

man 0-2; J. Lamers-J. Bosboom 1-1; G. Wassink-
R. Bargeman 2-0; J. Meys-J. Geerken 0-2.

3 geruime tijd hangen in Zutphen, Vorden enz. af-
fiches van Toonkunst. Dit om het publiek er op attent
te maken dat er een conco^^pp handen is. En wel op
donderdag 25 november al^pin de Emmanuelkerk te
Zutphen. Het affiche wordt gesierd met een rode mijter
omdat er o.a. de St Nicolaas Cantata van Benjamin
Britten op het programma staat.
Britten komponeerde dit werk voor schoolkoor, orkest
en tenor (solo). Om de klank van dit werk zo oor-
spronkelijk mogelijk te houden, verkreeg Toonkunst de
medewerking van de koorklas van de Muziekschool te
Zutphen. Deze klas zal op 25 november een werkzaam
aandeel krijgen in het concert.
Ongetwijfeld zullen velen de prestaties hiervan willen
komen beluisteren.

Dammen
SPELSITUATIES DAMMEN

Onze damvereniging heeft gemeend in Contact een dam-
rubriek te verzorgen. De bedoeling van deze rubriek is
om het edele damspel in Vorden en omgeving nog meer
te verbreiden. Nu willen we u vragen: „Kunt u dam-
men ?" Het schijnt moeilijk te zijn iemand te vinden
die op deze vraag ronduit nee kan zeggen. In ieder huis
is wel een dambord en iedereen heeft wel eens schijven
geschoven. Maar met hot antwoord ja, is men toch wel
eens wat al te vlot. De spelregels zijn simpel en dat is
juist een van de grote charmes van het spel. Iedereen
kent ze daardoor wel in grote trekken, maar op het
hanteren komt het aan. Wie bv. op een piano alle noten
weet te zitten, kan daarom nog geen pianoconcert ge-
ven. Daarom willen wij u in een reeks voorbeelden en
opgaven eerst de spelregels stuk voor stuk toelichten.
Het damspel wordt gespeeld tussen twee personen op
een vierkant bord van honderd velden, die om het an-
der licht en donker gekleurd zijn. Er wordt gespeeld
op de donkere velden. Het bord wordt tussen de spe-
lers zo geplaatst, dat de lange lijn van de bespeelbare
velden, uitgaat van de linkerzijde van elke speler, zo-
dat iedere speer een donker veld heeft aan de linker-
kant van de onderste rij van het bord. De donkere vel-
den waarop men speelt worden geacht te zijn genum-
merd van l t.m. 50.

Een partij begint met 20 witte schijven op de velden
31 t.m. 50 en 20 zwarte schijven op de velden l t.m. 20.
De spelers doen om de beurt een zet en wit doet de
eerste. Een schijf gaat schuin vooruit, telkens één veld,
uitgezonderd bij het slaan. Een schijf wordt dam, als
het de bovenste lijn van het bord, dus waar de tegen-
stander zit, heeft bereikt en daar tot stilstand komt.
Het wordt dan gekroond door er een schijf van dezelfde
kleur op te plaatsen. Komt de schijf op de damlijn niet
tot stilstand, doch verlaat zij deze nog in dezelfde beurt,
dan blijft zij schijf.

Een dam gaat schuin voor of achterwaarts geheel of
gedeeltelijk de vrije velden doorlopend van elke lijn die
zij bestrijkt, of waarop zij door veranderde richting bij
het slaan moet komen.

Volleybal
VOLLE YB ALCLrii DASH IN DE RUNNING

Het gaat bepaald niet slecht met de prestaties van onze
plaatselijke volleybalclub Dash, waarvan de teams allen
deelnemen aan de kompetitie van dl Zutphen.

Heren 2e klasse:
In deze afdeling spelen twee Dash-teams. Dash l, dat
van meet af aan de leiding heef t genomen, behoefde niet
in aktie te komen maar zag haar leiderspositie nog niet
bedreigd. Dash 2 wist tegen Hansa 6 een mooi resultaat
te bereiken door een 3-0 zege, terwijl in een uitstekende
partij tegen Hansa 5 de Zutphenaren met 2-1 werden
teruggewezen.

Heren 3<> klasse A:

Dash 3, dat Vorden h i e r goed vertegenwoordigt, moest.
na twee gewonnen wedstrijden, nu haar eerste nederlaag
inkasseren en wel tegen Hansa 9 uit Zutphen. De Zut-
phenaren die op papier zeker niet sterker zijn, wonnen
met 3-0.

Dames 2«>, klass»-:
Dash l is tot nu toe het enigste team dat nog niet ver-
slagen is. Nadat Hansa 3 een 3-0 zege op Hansa l be-
haalde en Dash, dat aanvankelijk niet speelde, van de
eerste plaats was verdrongen, wonnen de Vordens
mes met 3-0 van Wilhelmina 5, overigens een der zwak-
ke zusjes der afdeling. Dit bracht hen weer aan de
leiding.

Dames 3e klasse:
Onder de clubs die nog geen verliespunten hebben is
Dash 3. De Vordense dames gaven Valto 3 een lesje
en wonnen met 3-0. Dash 4 kreeg klop van het derde en
verloor eveneens van Voorst met dezelfde cijfers.

Leuke ZD-aktie
voor kinderen
CLIMAX JEUGDTONEttL KOMT !
(JEANNE VEKSTKATE)

Het doet mij een buitengewoon g r < > gen u t u
kunnen mededelen, dat wij vanaf heden op veelvuldig
verzoek van de Nederlandse jeugd, gestart zijn met
een vervolg van het toneelstuk 'Billy de Rakker' de
grootste kwajongen aller tijdon on zijn vriend de clown
Hans Worst.
Verdere medewerkenden: Oma, oom I ,on en de veld-
wachter.

Dit suksesst.uk bestaande u i t :> bedrijven ( e n dat op
ieder toneel of geïmproviseerd toneel) gebracht kan
worden, is dit seizoen ook nog uitgebreid door de
c U-werking van een clown.
Ik ben er van overtuigd dat de jeugd dit hè
prijs zal stellen en mijn medewerkers en ik zullen zeer
zeker het vertrouwen niet beschamen, dat in ons wordt
gesteld.
Wij als ZD-winkeliers kunnen deze woensdagmiddag
'M) december dan ook warm aanbevelen.



ONS NIEUWE STRIPVERHAAL
DEEL 9 — 26 november 1971
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U doet ons een groot plezier

door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen!

Shell petroleum

ZONDAG 28 NOVEMBER

orkest

CORDIA
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LE VERIN (i

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

GBV GEBR.BARENDSEN VORDEN
VM H9 Hl

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

Wij wensen onze lezers een prettige Sint Nicolaas

SUBSIDIE
schilder- en behcrngwerken van 29 nov.
fof 7 maart 1972

f 15,- per mandag
Vraagt vrijblijvend inlichtingen

Schildersbedrijf

H. WEUSTENENK
Telefoon 05752-1377 - 't Hoge 33 - Vorden

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond vanaf 19.30 uur.

Iedere vrfldag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

Kindercantorij (leeftijd 8-12 jaar) zater-
dagmorgen 11.15-12 uur katechisatielo-
kaal Kerkstraat 15

27 nov. Instuifavond Buurtvereniging Del UMI in
café 't Zwaantje

28 nov. Wildrit De Graafschaprijders
29 nov. NVEV St. Nicolaasavond zaal Langeier
30 nov. Jong Gelre sport- en spelavond in de

Exelse Molen
l dcc. Sint Nicolaasfeest Herv. Vrouwengroep

Linde
(i dec. EHBO-oefenavoiid

!» doe. Jong Gelre propagandafeestavond in
het Nutsgebouw

K) dee. Balgooien, schieten Café Eijkclkamp
T.T.V. Medler

11 der. Jong Gelre propagandafeestavond in
het Nutsgebouw

lec. l 'annekoekenrit I>e Craal 'scha.pnj i i
l.'! dec. EHBO-lezing rayon Z n t p l i e i i
M dec. NCVB Kerstfeest
15 dec. Kerstfeest Ned. Bond van Plattelands-

vrouwen
l . r > dec. Kerstfeest Herv. Vrouwengroep Linde
is dec. Bal voor gehuwden en verloofden

in 't Wapen van 't Medler
1:0 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia

'ec. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
21 dec. Kcrststukjes maken in het Jeugdcentrum

's middags en 's avonds
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre in „'t Wapen van
3 jan. EHBO-oefenavond

Vorden"
8 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre in ,,'t Wapen

van Vorden"
I r> jan. Feestavond gymnastiekvereniging Sparta

en zwem- en poloclub Vorden '64 in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"

18 jan. Nutsavond in hotel Bakker
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"
ui I'rinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-

jers in zaal Schoenaker
29 jan. Feestavond volleybalvcreniging DASH

7 febr. EHBO-lezing rayon Zutphen
II febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-art ienten ('s avonds) in de.

stsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon

!>r. Nutsavond in het Jeugdcentrum

Do besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

Voetbal
VOETBALPROGRAMMA
VOKTBALVEKENIGING VORDEN

Witkampers l Vorden 1; Vorden 2 Halle 2; Vorden 3
Klein Dochteren 2; Voorst 4—Vorden 4; Sp. Brum-

men 6 -Vorden 5.
Afdeling zaterdag: Vorden 2 Zelos l.

CONTACT
ook uw weekblad

Campagne
Op Ijanuari 1971 is door een wijziging in het Wegenver-
keersreglement de aanwezigheid van autogordels in
nieuwe auto's verplicht gesteld.
Met het doel het gebruik van autogordels te stimuleren
heeft de minister van Verkeer en Waterstaat Veilig
Verkeer Nederland daarnaast verzocht een voorlichtings-
kampagne voor te bereiden, die in november 1971 is
begonnen.
Aan de aktie is een motivatie-onderzoek van het Insti-
tuut voor Sociaal-wetenschappelijk en Ekonomisch On-
derzoek (ISEO) voorafgegaan teneinde een inzicht te
verkrijgen in de weerstanden die tegen het dragen van
autogordels bestaan.
De resultaten van dit onderzoek met daarnaast een
groot aantal gegevens uit onderzoek- en studieliteratuur
uit de gehele wereld vormen basismateriaal waarop de

ordelkampagne is gefundeerd.
Van groot belang is dat deze aktie, die op zeer lange
t e r m i j n zal worden gevoerd, de Stichting Wetenschap-
peli jk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gelegen-
heid biedt om het effekt van zowel de wettelijke maat-
regel ten aanzien van de aanwezigheid van veiligheids-
riemen als het effekt van de WN-kampagne op het
fe i t e l i j k gedrag te meten.



Ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe
MOBIL-BENZINESTATION geven wij

gratis loten uit aan alle

bezoekers De hoofdprijs
EEN NIEUWS EMPO-FIETS

wordt a.s. zaterdag uitgeloot. Het lotnummer waarop de
prijs is gevallen, wordt de volgende week in Contact
bekend gemaakt.

A.s. zaterdag starten wij weer met een gratis verloting. De hoofdprijs is nu

BLAUPUNKT AUTORADIO

Tot en met de volgende week vrijdag ontvangen weer
alle bezoekers een gratis lot.

Tank Mobil en win een radio

Zie tevens de advertentie volgende week in Contact.
c-#*

Mobilstation TRAGTER ZUTPHENSEWEG

wl®fll

Te koop gevraagd: Kon-
sumptie-eieren.
Th. Hofs, Westendorp, tele-
foon 08359-287 of telefoon
05752-6739

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

f. VVEENINK
Üpalstraat 51 - Hengelo G

Telefoon 1317

SUPER BENZINE
eeds geedkoper bij:

EUNE
Industrieterrein

LUXE

DAMESTASSEN
nu grotere keus dan ooif

.enk kado-idee \ all

WULLUJK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstrj^ 4 - Vorden

Met de nadruk op VLOT presenteren wij ...
Soepele, sterk vormhoudende kostuums met een
tikkeltje Enierikaanse nonchalance.
Bruine, marineblauwe en spargroene tinten geven
de toon aan.
Rustiek mannelijke dessins, gedurfde struktuur-effekten en typerende
accenten.
Overtuigend grote kollektie met alle maten en uitgekiende prijsklassen.

*m?
Mannenmode

Centrale verwarming
kunt u ook NU nog zelf
aanleggen

Laat ons een plannetje maken.

A. B. NIJENHUIS
- De Steege 5 , - Telefoon 05752-1843

DE BESTE KWALITEIT
DE GROOTSTE SORTERING

' , kg HARDE SPRUITJES 59
2 kg COX D'ORANGE 98

500 gram HART ZUURKOOL 50
l UNOX ROOKWORST 250 gr. 170

Samen geen

maar
220

798

On/.e specialiteit:

MODERN BRUIDSWERK!

Uw vakman-bloemist:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Speciale Sint aanbieding:

coltruien
diverse mooie kleuren

vanaf ƒ 14,95

Wapen- en Sporthandel

steeds doeUrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Frans Kruip
gaat slijterij
openen

!">* heerst één en al bedri jvigheid. Daar
woont nl. Frans Kruip en zijn gezin.
Toen hij 10 jaar geleden naar Vorden kwam om de
winkel van de heer v. d r te nemen, d u u r - d r het
slechts enkele jaren of de winkel werd te klein l je vonden
en dus uitgebreid.
Nu in 1971 vindt Frans de tijd gekomen om een :
te openen. Dit heeft tevens tot gevolg dat de winkel
opnieuw ruimer van opzet gaat worden. Naast deze
winkel komt dan de slijterij met een oppervlakte van
ca 30 vierkante meter. Frans Kruip enthousiast ver te l -
lend over zijn plannen, is van mening dat aan deze kant
van het dorp (Molenplan) behoefte beshiut aan een
dergelijke slijterij.
Hel ligt in de bedoeling dat de slijterij annex winkel
woensdagmiddag l december of t >pend zal wor-
den. Momenteel wordt er door het aannemersbedrijf
IJ. Rondeel en de heer Slagman (elektriciteit) koorts-
achtig gewerkt om op tijd klaar te zijn. „Al moeten we
er 's nachts voor opblijven, klaar komt het", aldus ver-
l e lde ons een lachende Frans Kruip.

ZWEEDSE KLOMPEN
nu f n 12 modellen

voorradig

ieuk kado-üïee van

WULLINK
VOORAAN IN SCIIOKNKNMODK

Dorpsstraat 4 - Vorden

'O
bc

l

Jeugdsoos — Jeugdsoos — Jeugdsoos

i

JEUGDSOOS

Jeugdsoos

organiseert op 4 woensdagavonden
•een

bloemschikkursus
voor jong en oud.

De kursus wordt geleid door mevr.
v. d. Geest.

We gaan er o.a. bloemstukjcs voor
de kerst maken.

«N

3

*?a

IEDEREEN
is welkom en kan zich opgeven bij mevrouw
Haccou, Burg. Galléestraat 16, telefoon 1908

l
*•(
9

i
Jeugdsoos — Jeugdsoos — Jeugdsoos — Jeugdsoos

Voor ons centrale SORBO-magazijn
te Vorden, hebben wij per l januari

plaats voor een

MAGAZIJNMEESTER
Eventuele telefonische inlichtingen:
tel. 05752-1773 of 's avonds 1921.
Schriftelijke sollicitaties te richten
aan afdeling personeelszaken van

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

SNOEP VERSTANDIG
EET EEN APPEL!

COX ORANGE
LOMBARTS CALVIL
JONATHAN
GOUDREINET

GOLDEN DELICIOUS
vanaf ƒ 5 f— per ki'sf
hand- en stoofperen

DOYENE DU COMICE
EN LEG/PONT

ledere zaterdag van 8-12 uur verkoop in de
schuur van 't Medler.

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK



snelle mode
voor mannen van nu

Dit is een zeer vlotte car-coat met
half ingezette 50-50 raglan-mouw in
uni-tweed, en vele kleuren. Voor man-
nen die snel leven.

ƒ 739,-

nin
VH A.G.MELLINK
RAADHUISSTR.. VOROEN

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

W/NKELSLU/T/NG

ZON- EN FEESTDAGEN '7

Sint Nico/aas:

Maandag 29 november
koopavond f.m. 27.00 uur

Dinsdag 30 november idem
Woensdag 7 dec. idem
Donderdag 2 dec. idem
Vrijdag 3 dec. idem

Zaterdag 4 december om
76.00 uur ges/of en

Flanellen
lakens

De Sint gebruikt ze zelf,
ja dat begrijpt u wel.

Hij zoekt na koude daken,
de warmte van een

Inversa flanel!
Uw Inversa-winkelier

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E L M I N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

BIJ 200 GRAM SN IJ WORST

700 GRAM BOTERHAMWORST GRATIS

HAANTJE a 900 < J K A M 298

SPAR SPKCrLAAS van 95 voor 89

500 ( .RAM HOESTMKLAMïK 159

FLES SPAK, CASSIS v: i »r 99

LITEKSBLIK DOPEKWTEN FM N 108

PAK BASTOttNE KOEKEN i I I ! )

2 ROLLEN MARIE BISCUITS van 98 voor 79

.j STUKKEN M1LKY WAY van 100 voor 88

BLIK I N O X KOMNÜ1NNESOKI' van 118 voor 98

2 KILO GOLDEN DELICIOUS

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg il l clefoon

Prachtig

Hongaars
handwerk

vindt u in onze
kijk- en kieswinkel

POLMAN

hippe

kado's
voor dn moderne
jeugd.
Kom naar onze
kijk- en kieswinkel

POLMAN

Buurtvereniging Delden
houdt op zaterdag 27 november a.s

instüifavond
SCHIKTEN, SJOELEN,
BALOOOIEN

Aanvang 19.30 uur in
'é 't Zwaantje

BAMA-SOKKETS
voor warme voeten in

rubber/aarzen

Een leuk kado-idoe van

WULLINjK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat Vorden

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

KAPSTOKKEN

SPIEGELS

TAFELKLEDEN

SCHRIJFBUREAUS

FAUTEUILS

LEKTUURBAKKEN

BIJZETTAFELS

MIMI-SETS

POEFS

WAR
WINT

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

Reklame l
Donderdag, vrijdag en zaterdag:

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gr. 310

Rauwe /ever

Doorregen
runderfappen

Gehakt

Verse worst

500 gr. 150

500 gr. 345

500 gr. 225

500 gr. 260

Boterhamworst 200 gr. 80

Grove snijworst 200 gr. 140
Zuurkool 500 gr.
+ fijne rook worst 250 gr. 748

fia/kenbrij 500 gr. 75

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Te koop:

2 BESTE DRAGENDE VAARZEN
VADER: B4.RTHOLD
prod. moeder:
1. kg % vet o/Q eiwit dgn.
2.2 4320 379 350 324
3.2 4787 358 341 231

VADER: HUGO
prod. moeder:

. 1. kg % vet % eiwit dgn.
2.3 4112 380 347 310
3.3 5198 385 342 311

H. M. HELMINK
Onsteinsewe<r 19 - Vorden - Telefoon 0701

SINT NICOLAAS
13 IN AANTOCHT!

/OIMJ VOOR l ï l J H U I ( Ü K K I C H T K N
KOOPT 11W KADO'S BIJ

Elektro technisch installatiebun-au

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 1253

ZIE VOOR PRAKTISCHE
GESCHENKEN
ONZE JNVERS4-KR4NT

WONINGINRICHTING
MANUPACTUREN

H E L M I N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

PORTEMONNAIES
in grote verscheidenheid

en leuke prijzen

Een leuk kado-idee van

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vonlrn

Denkt u aan de sint nicolaas-
markt van vrijdag a.s.

de markt commissie


