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Zang
Hoe staat het met Excelsior?

Vooral het gebrek aan mannenstemmen heeft de chr.
gemengde zangvereniging Excelsior doen besluiten met
de zangrepetities te stoppen.

In de afgelopen maanden van gedwongen rust heeft de
vereniging gehoopt op een aanmelding van nieuwe leden,
deze hoop bleek ijdel te zijn. Maar stilstand is achter-
uitgang om van erger niet te spreken.
En, bij een slechte bezetting is het uiterst moeilijk een

dirigent aan te trekken. Het bestuur prijst zich geluk-
kig kennis te hebben gemaakt met de heer Nuis uit
Lochem, muziekleraar aan de scholengemeenschap te
Lochem die genegen is het nog een keer te proberen.
De eerste kennismaking wat de koorzang betreft zal
a.s. donderdag 14 september om 8 uur in het Jeugd-
centrum aan de Insulindelaan plaats vinden.

En nu maar opnieuw hopen op toename van het leden-
tal. Het zou wel een verademing voor deze vereniging
zijn, indien velen zich als lid zouden melden of op z'n
minst door hun aanwezigheid donderdag zouden tonen,
dat zij wel in de koorzang geinteresseerd zijn, nog niet
direkt tot een beslissing kunnen komen.
(Zie advertentie in dit blad).

De heer Martïnus 25 jaar bij Gems
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8 september herdacht de heer W. Martinus de dag,
waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad bij Gems
Metaalwerken te Vorden. Ter gelegenheid van dit feit
hield de direktie met jubilaris en diens ec ht^vno!
receptie in zaal Smit.
Voor een talrijk gehoor nam direkteur J. W. Emsbroek-
het woord. In zijn toespraak schetste hij de heer Mar-
tinus als een veelzijdige en kreatieve medewerker, di<j
gedurende zijn 25-jarig dienstverband vele duizenden
problemen te lijf moest, problemen die niet altijd even
eenvoudig waren. 'Maar u pakte uw werk steeds met
grote voortvarendheid aan', aldus spreker. 'U had geen
angst voor kritiek, als het u onverhoopt eens tegen
zou zitten. En door uw allround kennis, opgedaan in
vele afdelingen van het bedrijf, én in uw vrije tijd
en mede door uw enthousiasme hebt u veel bijgedragen
tot de groei van het bedrijf'.
Als stoffelijk blijk van waardering overhandigde de
heer Emsbroek de jubilaris een enveloppe met inhoud,
terwijl mevrouw Martinus een mooi bloemstuk kreeg
aangeboden.

Vervolgens sprak de heer ^B Dorsten, namens alle
personeelsleden van de Gems^r/ïetaalwerken B.V., zo-
wel als van G. Emsbroek & Zn C.V.
Aansluitend aan de woorden van de direkteur, belichtte
spreker één kant van de veelzijdigheid van de jubilaris
en wel diens positie als hoofd van het Bedrijfsburo.
'In deze positie fungeert u ^«verbinding tussen ver-
koop en produktie en moet üWan de fabriek de soms
onmogelijke eisen van een klant ten aanzien van een
korte levertijd verkopen en anderzijds de verkoop dui-
delijk maken, dat aan bepaalde eisen van de klant on-
mogelijk kan worden voldaan.

Maar dat u aan beide kanten veel waardering onder-
vindt mag ook blijken uit het geschenk dat gekocht is
van het geld dat door alle personeelsleden is bijeen-
gebracht en dat ik u namens alle medewerkers aanbiedt.
Spreker overhandigde de jubilaris vervolgens een mo-
dern radio ontvangsttoestel en een enveloppe met het
restbedrag, plus bloemen voor de echtgenote van de
jubilaris.
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Kollekte
voor de Nationale Reklassering

Het nationaal buro voor reklassering voert van 18 tot
23 september weer zijn jaarlijkse aktie en zal in die
periode een huis-aan-huis en straatkollekte houden.
Wat doet de reklassering? a. Begeleiding van jeugdige
delinquenten via bizondere jeugdprojekten; b. Preven^
tief werk door middel van vroegtijdige opvang van
jeugdigen die dreigen te ontsporen; c. inschakeling van
deskundigen bij de oplossing van problemen waarmee
delinquenten en hun gezinnen worstelen; d. Voorlichting
over het werk van de reklassering via onderzoek, pu-
blikaties, films enz.; e. Kreatief werk in gevangenissen;
f. Groepswerk met gedetineerden.

We hebben toch allemaal de plicht om ontspoorden
behulpzaam te zijn? Laten we dan alemaal een steentje
bijdragen. Elke gift, hoe klein ook wordt door ons in
dank aanvaard.
We hebben een stel ijverige kollektanten, dus dan zal
het waarachtig wel gaan. Mochten er nog enkele dames
of heren zijn die ons willen helpen, geeft u dan graag
spoedig op bij ons bestuur. (Zie advertentie in Contact).

Nutsdepartement
Bloemententoonstelling Nutsfloralia

Uit de advertentie in dit blad blijkt, dat u op de bloe-
mententoonstelling van Nutsfloralia welke 22 en 23
september wordt gehouden, aan diverse wedstrijden kunt
meedoen.
Allereerst worden de vele stekplanten, welke dit voor-
jaar uitgereikt zijn, terugverwacht. Deze worden door
een jury, bestaande uit vaklieden, beoordeeld.
Laat vervolgens ieder, die een mooie eigen gekweekte
plant of bloem heeft, deze eens inzenden. Stuur eens
een eigen gemaakt bloemstukje, vaas of fantasiestukje
in, met bloemen als materiaal kunt u altijd fraaie re-
sultaten bereiken.
De deelneemsters aan de kursus bloemschikken (41
demes, leider de heer Dijkerman) doen iedere week hun
uiterste best om iets moois te voorschijn te toveren,
ook van hen verwachten we vele inzendingen.
Komt allen eens kijken op de bloemententoonstelling
van Nutsfloralia, het is echt de moeite waard! Televisie
kunt u altijd zien, de Floralia tentoonstelling slechts
één keer per jaar.

NED. RODE KRUIS
AFDELING VORDEN

Maandag 25 sept. 's avonds v.a. 7 uur

BLOEDAFNAMEAVOND

in de landbouwschool

METSELSTEEN : handvorm, vcrmbak, strengpers
Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

STEENHANDEL STEENDEREN
Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396

NIEUWS VAN

DE KERKEN

In de kerkdiensten van de hervormde kerk zijn zondag
in de dorpskerk en de Wildenborch de volgende afkon-
digingen gedaan:
a. In de komende vakature wegens emeriaat van ds
Jansen heeft de kerkeraad toezegging van beroep ge-
daan aan ds J. J. Kooman te Waalwijk. Ds Kooman
is 32 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen één van 3 en
één van l jaar. Ds en mevrouw Kooman hopen nader
met de gemeente kennis te maken op donderdag 21
september ('s avonds om 8 uur in het Jeugdcentrum).
De gemeente oud en jong, wordt uitgenodigd aanwezig
te willen zijn.

o, Drs A. A. G. Oskamp, 't Jebbink 55 heeft zijn ver-
kiezing tot jeugd.ouderling aangenomen. (In de vaka-
ture Mackaay). De bevestiging is gesteld op zondag 17
september in de morgendienst van 10 uur.
Na de dienst is er in het catechisatielokaal gelegenheid
nader kennis te maken met de nieuwe jeugd-ouderling
onder het genot van een kopje koffie. En ook om af-
scheid te nemen van de heer Mackay. Een ieder is daar
welkom, in het bizonder uiteraard allen die met het
jeugdwerk te maken hebben (klubwerk jeugddiensten).
c. Wegens een benoeming elders van de huidige scriba
ouderling W. ter Haar is de gemeente opgeroepen namen
te noemen van gemeenteleden die zij geschikt achten om
het werk van scriba (sckretaris) van de kerkeraad
als ouderling te verrichten.

Namen dienen schriftelijk ingediend te worden voor
zondag 24 september bij de huidige scriba ouderling W.
ter Haar, Hertog Karel van Gelreweg 3 te Vorden.
d. De catechisaties starten op maandag 18 september.
De beide predikanten hopen dan in overleg de dagen
en uren met de jeugd af te spreken. Om 7 uur daar-
toe venvacht men de jongeren; om 7.30 uur de eerste
jaars belijdeniscatechisanten en om 8 uur de tweede
jaars belijdeniscatechisantea^^laats: het catechisatie-
lokaal (achter de kosterswl^^g Kerkstraat 15).

Interkerkelijke jeugddienst
Zondagavond 17 september om 7 uur is er een Inter-
kerkelijke Jeugddienst in da^fcd. herv. kerk. Ds Bosscha
van Hoogeveen zal in deze^nenst de preek doen.
De leden van de interkerkelijke jeugdwerkgroep en
enige jongelui uit de gemeente zullen de andere punten
van de liturgie zoals Welkomswoord, Schriftlezing en
de gebeden verzorgen. Omdat het een interkerkelijke
jeugddienst is, verwacht de jeugdwerkgroep dat de ge-
reformeerde en hervormde jeugd KOMT en dat zij
tevens hun ouders meebrengen!
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Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rondweg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

Programma
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

De plattelandsvrouwen hebben het winterprogramma
gereed. Het ziet er als volgt uit: 27 september komt
Scheherezade bekend schrijfster van de Libelle; 18 okt.
tober houdt notaris Callenfels uit Vorden een inleiding
over huwelijksgoederenrecht en erfrecht; 15 november
de heer van Leersum een kauserie over zijn reizen
naar Rusland; 20 december Kerstfeestviering 's mid-
dags met de bejaarden en 's avonds met eigen leden.
Er zullen kursussen worden georganiseerd plaatselijk
zowel regionaal.

De plattelandsvrouwen hebben een eigen gymklub welke
donderdagavond oefent. Daarnaast zal er een kursus
'Beter Bewegen' worden gegeven. Ook in tuinverzorging
zal een kursus worden gegeven. Voor de dames uit de
agrarische sektor zal er gelegenheid zijn een boekhoud-
kursus te volgen.
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In Doetinchem wordt een politieke scholingskursus ge-
geven. Het is niet de bedoeling aan politiek te doen, dan
wel om de vrouw meer politiek bewust te maken.
De schouwburg Amphion te Doetinchem heeft een spe-
ciale cocktail-serie samengesteld voor de plattelands-
organisaties. Hierin zijn opgenomen een blijspel van
André Roussin: 'De kleine hert; de musical My fair
lady' door het opera gezelschap Forum en het Tsjechisch
folkloristisch dansensemble 'Bröln'. (Zie adv.).

Benoeming
Onze plaatsgenoot de heer W. ter Haar voorheen ge-
meenteontvanger, mocht een benoeming ontvangen tot
kommies ten kantore van de gemeenteontvanger te
Lochem.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. H. Jansen, bediening Heilige Doop en
bevestiging jeugdouderling (koffie na de dienst)
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst onder leiding van
ds Bosscha, ger. pred. te Hoogeveen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de N.H. Kerk

R.K. KERK DORP
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week: dinsdag en donderdag om 8.00 uur; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogeljjk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
16-17 sept. dr Wechgelaer, telefoon 1566
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
Maandag t.m. vrijdag dr Harmsma, telefoon 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek Is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'B avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster:
Gezinsverzorging mej. H. M. Lenselink
Bejaardenhulp: mevrouw A. Swart-Peereboom
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

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 nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Efleiv
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

fcyjöB»,

Ondertrouwd: R. G. Mennink en G. Struik



Ibers
PRESENTEERT

P.C-Ü.

roodmerk koffie
500 GRAM VAN 389 VOOR

Uit de slagerij
HAMBURGERS

VARKENSLEVER

fIJNE VERSE WORST

SAUCUZEN

RUNDERLAPPEN

RIBLAPPEN

SCHENKEL

3 stuks 148

198

278

278

348

448

308
150 gram BOTERHAM WORST 69

150 gram HAAGSE LEVERWORST 69

150 gram SNIJWORST 89

150 gram HAM 109

Qroente en vleesreklame geldig tot zaterdag

PROFITEER HIERVAN l HELE LITER

Raakvruchtenlimon.
NIEUWE PRIJS f 7,09 NU BIJ ONS

Herschi

CASSIS

litertïes

van 138 voor

109

Nieuw !

Grote fles

TWEEDRANK

voor slechts

149

Onze bekende

TANNER SHERRY

per fles f 4,25

Bij 3 flessen

10.00

Literkruik framb.-

bessen wijn

van f 2,55

voor

198

Calvé

TOM. KETCHUP

tijdelijk van f 1,37

voor

109

De Betuwe

APPELMOES

literblik

van 129 voor

98

VERS GEBRANDE

•PINDA'S IN IOP
PER ZAK VAN 69 VOOR

De kinderen zïjn er dol op ! DE RUYTER ^^^ ^^^^

CHOC. VLOKKEN Of
MELK OF PUUR NU PER DOOS VOOR

Koen Visser

NASI of BAMI

literblik

van 228 voor

179

Blik a 200 gram

UNOX

SMAC

van 145 voor

115

Grote zak

ENGELS

DROP

van 100 voor

85

Grote zak vol

FIGUUR-

SCHUIM

van 98 voor

79

Pak a 15 stuks

HEERLIJKE

WAFELS

nu voor slechts

79

Zolang de voor-

raad strekt!

ENORM

ONTBIJTKOEK

voor

85

DIT IS ONGEKEND ! jM

Een hele Itr Sch U i m bad • 9A
f DIVERSE GEUREN; VOOR SLECHTS B A m^J

Lente

BLOEMENAARDE

grote zak vol

van 135 voor

99

Voor de afwas

DUBRO CITRON

per tube van

69 voor

59

Heerlijke

MOCCA of

SINASSTICKS

nu per zak

79

Div. smaken

Dessert

Instant PUDDING

3 pakjes

99

Ardito

DAMESVERBAND

per pak 75

Elk 2e pak

49

Ardita

LUIERS pak

a 15 stuks f 1,50

Elk 2e pak

98

Groente en Fruit
•.

Donderdag: Of\
panklare RODE KOOL 500 gram O%f

Vrijdag: QQ
Hagelwitte BLOEMKOOL per stuk \JQ

Zaterdag: f\O
CHAMPIGNONS 200 gram \7Ö

Grote SINAASAPPELEN -f O O
6 stuks voor I\/O

PERS SINAASAPPELEN -IQQ
12 stuks voor lx/ O

GR APE FRUITS 4 O O
3 stuks IOÖ

WITTE DRUIVEN , -l C ft
per kg lO"

HARDE UIEN QQ

2 kg 9O

BLANKE ZUURKOOL - _

500 gram 49

Uit onze brooderie
POPULAIR KRENTEBROOD ftö

nu per stuk wO

HEERLIJKE MOCC4SNIT O/\C
per stuk 4. V/ O

HEERLIJKE BANKETSTAAF Populair 4Oft
± 200 gram l̂ ,vl

Pafc a 6 sfuks f%f\
BOKKEPOTEN voor 89

van Welzen ROOMBOTEftKOEKJES ^^

nu per zak



Met blijdschap en dankbaar-
heid geven wij u kennis van
de geboorte van ons zoontje
en mijn broertje
Hubert Willem (EDWIN)
G. Schouten
H. R. Sehouten-Wesselink
Monique
Hengelo Gld, 7 sept. 1972
E 59

Te koop:
boerenkoolplanten
D. Klein Geltink
'Klein Garmel'
Schuttestraat l - Vorden

fnferfcerfce/fjke
Jeugddienst

17 september 7 uur
Plaats: Herv. kerk
Voorg.: ds Bosscha

Wij rekenen op uw komst!

Te koop eetaardappelen
Surprise en Wandstar
L. H. Visschers
Galgengoorweg 6, tel. 1767

Werkster gevraagd.
voor één ochtend in de 14 dg
mevrouw v.d. End
't Elshof 13 - Vorden
Telefoon 2109

Te koop een goed onder-
houden kindenvagen (merk
Koelstra) prijs f 75,-
Te bevragen: Kurz, Burg.
Galléestr. 48 - (winkel)

Te koop goed onderhouden
gashaard Benraad 8000 cal.
Tevens te koop nieuwe
guitaar f 70,.
Te bevragen de Steege 13
Vorden 's avonds na 6 uur

Te koop huishoudkachel
in goede staat bij
G. Vliem
Waarlerweg 4 - Vorden

Te koop eetaardappelen
ook voor winteropslag
prima kwaliteit
Deldensebroekweg 7
Tel. 1333 - Vorden

Te koop jongensfiets
7 tot 9 jaar
B. J. Maalderink - Vorden
Nieuwstad 23 - Tel. 1873

ffiferfcerfceff/ke
Jeugddienst

17 september 7 uur
Plaats: Herv. kerk
Voorg.: ds Bosscha

Wij rekenen op uw komst!

Te koop slagwerk en deuren
voor varkenshokken, melk-
weidewagen en stortkar
Tevens winterstalling be-
schikbaar voor caravans
LENSELINK, Oude
Zutphenseweg 2, Vorden

Te koop z.g.a.n voetbal- en
gymschoenen maat 37
tevens konijnen
Almenseweg 24

Te koop eetaardappelen
Joh. Weselink, Kranenburg

Te koop 2000 kistjes ge-
schikt voor alle doeleinden
10 cent per stuk
APTITO N.V. - Burg.
Galléestraat 65, Vorden

Te koop 6 ouderwetse
knopstoelen
Maalderinkweg 2, Vorden

Goed onderhouden Heinkel
scooter te koop
tegen ieder aannemelijk bod
Het Elshof 12, Vorden

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

Gratis
afvalhout
bij

MEUBELSHOW
VORDEN
Ruurloseweg 12 - Vorden

Op 19 september a.s. hopen onze lieve ouders

H. GROOT OBBINK
en
H. GROOT OBBIN K-BULTMAN

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van

Betsy en Geert

Vorden, september 1972
Almenseweg 10

Zij houden receptie van 15.30-17.00 uur in café
restaurant 't Wapen van Vorden (F. Smit).

Op dinsdag 19 september a.s. hopen onze ouders

A. TOONK
en
W. J. TOONK-BERENDSEN

hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven, is de wens van hun
dankbare kinderen

Hengelo Gld, september 1972
E 61

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00 uur
in zaal Concordia te Hengelo Gld

Op zaterdag 16 september hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk
te herdenken

G. L. H1SSINK
en
F. H. HISSINK-DAMHAAR

Gelegenheid tot feliciteren aan huis van
15.30-16.30 uur

Vorden, september 1972
Zutphenseweg 117

RFKTIFIKATIE

HERVATTING MUZIEKLESSEN
(piano, blokfluit, ensemble)

W. A. A. BAYER-KREULEN
dipl. Amsterd. Conserv.

IN VORDEN EN OMGEVING

Aanmelding schriftelijk p.a.:
Mevrouw C. van Eijk, Het Jebbink 38, Vorden
of mondeling op MAANDAG 18 sept. 's avonds
tussen 7.30 en 8.30 uur op hetzelfde adres

In de vorige advertentie was bij ver-
gissing vermeld aanm. op zondag

Tevens dagelijks aanmelding mogelijk bij de heer
J. VAN ZEEBURG, Het Jebbink l, Vorden

FRUIT IS GEZOND !

JAMES GRIEVE

Verkoop:

Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruiffeeffbedrijf

MEDLER

Wegens vakantie

GESLOTEN (

van 78 f.m. 25 september

E. G, KLUMPER
Groente - Fruit - Bloemen

Dorpsstraat 17 - Vorden

•B.V. MACHINEFABRIEK

ten Have
VRAAGT MET SPOED

CONSTRl/CT/E-
B 4 N K W E R K E R S

leeftijd ouder dan 18 jaar

Wij bieden:
O interessant werk
O grote zelfstandigheid
O hoog loon
O goede pensioenvoorziening
O winstdeling
O werkkleding en reiskosten-

vergoeding

Sollicitaties te richten aan B.V. Machinefabriek
Ten Have, Industrieweg 8, Vorden, Tel. 05752-
1323, na 18.00 uur Wilhelminalaan 2, Vorden
Telefoon 05752-1813

SIMCA1000

LEÏI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Straüss dealer voor Vorden

Wapen- en Sporthandel

steeds doehrtffendi

Zutphenseweg . Vorden
Wapen- en Sporthandel

KOLLEKTE
reklassering
periode 18 tot en met 24 september a.s.

HUMAAN - SOCIAAL
CHARITATIEF

VoorKOMEN is beter dan VOORkomen

In het vaandel van de reklassering staat:
'Zij die met de strafrechter in aanraking zijn ge-
komen of dreigen te komen, NIET uitstoten maar
in onze samenleving opnemen. Zij zijn er immers
uit voortgekomen en daarom zijn we mede ver-
antwoordelijk voor hun toekomst'.

Kollektanten wij rekenen op u !

Namens het plaatselijk komité:
Chr. v. Ooijen, Het Wiemelink 67, tel. 1856, voorz.
Mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg, Margrietlaan 2,
telefoon 1624, sekretaresse
H. J. Radstake, Schoolstraat 15, tel. 1510, penn.

Griepvaccinatie
De plaatselijke doktoren geven weer gelegenheid
tot inenting tegen griep op:

maandagavond 78 sepf.
van 18.30-20.00 uur en op

maandagavond 25 sepf.
van 18.30-20.00 uur

KOSTEN f 15,- PER PERSOON

Ziekenfondsleden met chron.-, hart- en long-
patiënten, alsmede suikerziekte-patienten kunnen
op vertoon van ziekenfondskaart GRATIS
gevaccineerd worden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN rf) BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden telefoon 2039

De Simca 1000, al 10 jaar een comfortabele familiewagen met vier
portieren standaard, een zuinige 944 cc of een pittige 1118 cc motor die

snel accelereert en een hoge kruissnelheid mogelijk maakt. Een échte auto,
leverbaar in vier versies waaronder de sportieve "Rallye", allemaal

met lage verzekering en belasting, hoge inruil» aarde.
Geen "koopje", maar
ook geen risico -

voor bijna
het zelfde

geld!

Autobedrijf TRAGTER
Zufphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-7256

BLOEMEN-
TENTOONSTELLING
47 jaar NUTSFLORALIA, op vrijdag 22 en zaterdag 23

september 1972 in het Jeugdcentrum te Vorden

Wedstrijden:
1 Stekplanten voor schoolkinderen
2 Stekplanten groteren
3 Veldbloemen voor kinderen
4 Het maken van voorwerpen zoals kettingen, poppe-

tjes, dieren enz. uit natuurprodukten;
a. voor groteren - b. voor kinderen

5 Het versieren van klein speelgoed met bloemen voor
kinderen tot en met 14 jaar

6 Eigen gekweekte a) planten b) bloemen c) vruchten
7 Kursisten, verplicht werkstuk: Biedermeyertje

a) kleine vazen b) grote vazen c) bakjes of schalen
d) fantasiestukjes klein e) fantasiestukjes groot
f) tafelstukjes g) stobben

8 Groteren vanaf 15 jaar, a) kleine vazen b) grote
vazen c) bakjes of schalen d) fantasiestukjes klein
e) fantasiestukjes groot f) tafelstukjes g) stobben

9 Droogbloemen, a) boeketten b) fantasiestukjes
10 Veldbloemen groteren vanaf 15 jaar
11 Inzending vaklieden en leerling-vaklieden

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar!

Inlevering Stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 21 september
om 8.30 uur aan de scholen

Inlevering Stekplanten voor groteren donderdagmiddag 21 september van
15.00 tot 17.00 uur in het Jeugdcentrum

'Voor ouders van kinderen van de buurtscholen 's morgens om 8.30 uur,
gelijk met de kinderen

Alle overige wedstrijden donderdag 21 september 's avonds van 19.00 tot
21.00 uur en vrijdagmorgen 22 september van 9.30 tot 12.30 uur in het
Jeugdcentrum

De tentoonstelling wordt geopend vrijdagavond 22 september om 1».80 uur

Open tot 22.00 uur, zaterdag 23 september geopend van 15.00 tot 21.00 uur
waarna de prijsuitreiking plaats vindt.

Entree: f l,- per persoon, kinderen ben. 14 jaar gratis

Verloting maandag 25 september om 19.30 uur in het Jeugdcentrum

2 rollen SPAR BESCHUIT 75

Fles Spar SINAS zonder prik 98

BLIK DOPERWTEN Z.F. van 129 voor 118

BLIKJE VARKENSVLEES van 92 voor 79

LITERSFLES APPELSAP 88

% pot KOMKOMMERSCHIJVEN 79

PAK ROOM BOTER KOF K J ES van 145 voor 109

Litersfles CHOLATTI 78

500 gram BELEGEN KAAS 335

150 gram Gekookte GELDERSE WORST 89

15 en 16 september: 2 KILO JAMES GRIEVE 159

10 OUTSPAN SINAASAPPELS . . 198

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



KNALLERS!* GEMSVORDEN

In 3 kleuren-
banden met
bruine schotel

Inwonen van Vorden

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Ad1d«»-,,La Paz"
met blauwe noppenzool.
Adlda«-„Santlago"
met «Chroefdoppen. oa.

Adlda»-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroef doppen.
ca. v.a. 31.90
AdIdas-„Brasil"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
oa. v.a. 19,50

adidast
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Ned. Bond
v. Plattelandsvrouwen

Woensdag 27 sept. in 't Nutsgebouw

Scheherezade
bekend schrijfster in de Libelle met

SCHEHEREZADE'S

SPRAAKWATERVAL

Aanvang 7.45 uur

KURSUS

NA ZWANGERSCHAP

GYMNASTIEK

begint vrijdag 15 september

AANMELDING:

Mevrouw F. Haccou
Burg. Galléestraat 16 - Vorden - Tel. 05752-1908

E. W. M. MEUBELFABRIEK

MEUBELSHOW VORDEN
vraagt voor diverse afdelingen

jongelui
TER OPLEIDING

Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Te koop, wegens bedrijfsbeëindiging

l MC CORMICK TRACTOR
D 219, met ploeg en maaibalk

TEVENS

LUCHTBANDENWAGEN
met vceopzet en een stel eggen

INLICHTINGEN:

LM.B. Hengelo N.V.
Zelhemseweg 30 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1964

VORDEN

vraagt een flinke

leerling kok
OF JONGEN DIE HIERVOOR

OPGELEID WIL WORDEN

N. H. A. VAN GOETHEj

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

VOOR

nieuw tapijt

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

EHBO kursus
7972/1973

Bij voldoende deelname aanvang

maandag 2 okfober a.s.

Inlichtingen en aanmelding bij:
MEVROUW TE SLAA-VAN DE KOOI
Schoolstraat 11 - Telefoon 1297 - Vorden

Regelmatige binnenkomst

van onze kleurige

NAJAARS
KOI :K ES

Komt daarom eens rustig kijken

Nu kopen voor straks !

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden
Telefoon 05752-1396

HEDEN:

Laddervrije PANTY'S
2 paar voor f 4 —

Hierbij danken wij allen
voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos die wij
bij ons huwelijk mochten
ontvangen
Reini en Tea Groot-Nuelend
Vorden, september 1972
Schuttestraat 24

Dof 55
bouwjaar 1969 (dec.)
km stand 26000
Inruil en financiering mogel.
Auto's boven f 2500,-
Bovag garantie

GARAGEKURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar !

FOTO ZEYL.EWLAKER
Houtinarkt 77, Zutphen

Citroen 2 CV 4
b.j. 1971 km stand 23000
Inruil en financiering mogel.
Auto's boven f 2500,-
Bovag garantie

GARAGEKURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

GEBR.
kleermakerij,
hof laan l, Zutphen
telefoon 2264

Citroen 2 CV
bouwjaar 1965
met gereviseerde motor
Inruil en financiering mogel.
Auto's boven f 2500,-
Bovag garantie

GARAGEKURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

VOOR AL UW

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Ford Cortina 1300
bouwjaar 1968 km 114000
(motor 30000 km)
Inruil en financiering mogel.
Auto's boven f 2500,-
Bovag garantie

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

VW 1600 TL
bouwjaar 1966 km 55000
Inruil en financiering mogel.
Auto's boven f 2500,-
Bovag garantie

GARAGEKURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Te koop eetaardappelen
Noorderling-Pimpernel
a f 15,- per mud afgehaald
T. Leunk-Wildenborch

NWMHWWWWW^^

"CONCORDIA"
Hengelo (GW)

ZATERDAG 23 SEPTEMBER

Bal voor
gehuwden en paartjes

met medewerking van

Hamaland Combo
voor tafelreservering: tel. 05753-1461

A.s. zondag DANSEN
Sang und Klang
MET ZANG VAN CECIL

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

N.V. TEXTIEL- EN PLASTICBEDRIJF

GEER. MORSSINKHOF
TE VORDEN — ZUTPHENSEWEG 35

W//* vragen

een jongeman
voor onze moderne spoe/aufomafen

Moet genegen zijn in 3-ploegendienst te willen werken

Een net meisje
voor kanfoor
liefst met MULO of gelijkwaardige opleiding

Aanmelding kan geschieden op iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 17.00 uur, op andere tijden eventueel gaarne telefonische
afspraak, telefoon 05752-1340

Komt u eens rustig en \ r i j h l i j v c n d praten over onze gunstige arbeids-
voorwaarden en dergelijke

Zoals altijd zijn wij weer

ruim gesorteerd in:

PANTALONS, PULLOVERS,

VESTEN en ROKKEN
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Donderdag 14 september 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang no. 24

Voor de onderlinge DCV kompetitie werd gespeeld:
B. Klöin Brinke-Lammers 1-1, H. Klein Brinke-Graas-
kamp 0-2, Wiekart-Buunk 0-2, Baank-Bolink 0-2, Brin-
kerink-Oltvort 0-2, A. Lammers-Aalderink 2-0, Heynk-
HèBsielink 2-0, Gosselink-Denkers 2-0, H. Abbink-Bos-
boom 1-1, Steenbreker-Bosch 2-0, A. Abbink-R. Lammers
2.0, Verkerk-Masselink 0-2, Bargeman-Teerink 0-2,
Bosboom-Wolsing 2-0 en Reuver-Verkerk 0-2.

Jeugdsoos
Op 16 oktober bestaat Jeugdsoos Vjoe l jaar. Daar dit
in de herfstvakantie valt, zal er voor de Vordense jeugd
het een en ander worden georganiseerd; niet alleen
voor de jeugd tussen de 15 en 25 maar ook de lagere
schooljeugd zal een middag aan zijn trekken kunnen
komen in het jeugdcentrum. Voor nadere informatie
raadplege men de advertentie volgende week in Contact!

10 jaar Supermarkt Remmers!
Verleden week was het feest bij de Supermarkt van
de heer Remmers aan de Zutphenseweg. De nationale
en de sparvlag wapperden vanaf de winkelpui want
men herdacht het 10-jarig bestaan van dit winkelbedrijf
Voor dit heuglijke feit bestond dan ook van de zijde
van de ingezetenen en gasten een grote belangstelling
getuige het grote aantal kadoos en bloemstukken, die

de heer Remmers mocht ontvangen.
De kinderen mochten een mooie verrassing in ontvangst
nemen. Door een vlotte bediening van het winkelper-
soneel en de overzichtelijkheid van de aanwezige win-
kelvoorraad, ging iedere klant voldaan huiswaarts.
Wij wensen de heer Remmers in de toekomst nog een
goed beklante zaak toe !

Meningsverschil
' Yorden team mag niet naar Wales

Enkele ontstemde bestuursleden van de ttv Vorden, de
heren Knoef en Pelgrum voelen zich 'gepakt', omdat
hun team niet zal mogen deelnemen aan de Europese
Kampioenschappen touwtrekken in Wales. Wij waren
een poosje geleden nog geen kampioen en stelden alles
in het werk dat te worden. Door het organiseren van
de reis naar Wales met zo groot mogelijke deelname
mee te gaan, kon de reis natuurlijk goedkoper worden.
Toen wij genoeg personen vonden die wel mee wilden,
stelde het NTB bestuur zich op het standpunt dat de
kampioenen verplicht waren met hun te reizen; een
en ander zou besloten zijn op een vergadering.
Toen wij vroegen of we de notulen van die vergadering
mochten inzien kregen we nul op het rekest, aldus Vle
heren Knoef en Pelgrum.

Vrijdag l september werd Vorden door de NTB uit-
genodigd om de reizen te bespreken, terwijl de kam-
pioen nog niet eens bekend was. Vorden stuurde een
bericht van verhindering, aangezien men vond dat deze
kwestie eerst goed doorgepraat moest worden.

De NTB kon echter nauwelijks de reis naar Wales
'rond' krijgen. 2e heren van het hoofdbestuur brachten
toen een bezoek aan het klubgebouw van Vorden en
deelden daar mee dat alles okay was. Het hoofdbestuur
wenste toen de naam te hebben van een kampioen die
onmogelijk bekend kon zijn (pas 3 sept.!). De NTB
ging hier echter niet mee akkoord en deelde Vorden
mee dat de ploeg niet zou worden afgevaardigd naar
Wales. Daarna heeft de bond Bekveld verzocht mee te
gaan dat in eerste instantie toezegde.

Volgens ons wordt dit heel moeilijk voor die jongens
want de ploeg verkeerd niet in zo'n geweldige vorm.
U kunt zich voorstellen dat het bestuur van Vorden
zich flink bij de neus gevoeld vindt, aldus de heren
Knoef en Pelgrum.

Voetbal
Yorden verslaat Klein Dochteren 2-1
Na 10 minuten nam Vorden een 1-0 voorsprong door
dat de Klein Dochteren doelman voor buitenspel bleef
staan en Bertus Nijenhuis kon scoren. De bezoekers
kwamen fel terug en het was de rechtsbuiten die doel.
man Bouwmeester met een boogbal kansloos liet 1-1.
Na de pauze gaf de betere konditie van Vorden de
doorslag en werd Klein Dochteren met de rug tegen de
muur gedrukt. 3 minuten voor tijd maakten Nijenhuis
de winnende gaol 2-1.

Verdere uitslagen: Vorden 2-Halle 2 2-1, Vorden 3-
Markelo 4 4-0, Vorden 4-Baakse Boys l 1-10.

Motorsport
Sportieve strijd Graovchaprijders

Zaterdag vond te Delden de laatste onderlinge klub-
wedstrijd plaats van De Graafschaprijders. In de ver-
sehilende klassen namen zo'n 30 coureurs deel, ten teken
dat de belangstelling goed is. Door de geringe onder-
linge verschillen bleek dat de sportieve strijd groot is
geweest.
De EHBO afd. Vorden behoefde gelukkig niet in aktie
te komen. Het bestuur van De Graafschaprijders is de
grondeigenaren van het circuit Delden dankbaar voor
het gratis beschikbaar stellen van hun terreinen.
De uitslagen, A klasse: l Oosterink, 2 Klein Brjnke,
3 Wentink, 4 Wuestenenk, 5 Broekhof.
B klasse: l Veenstra, 2 Lenselink, -3 Hoftijzer, 4 Groot
Uuelend, 5 Berenschot, 6 Willemsen, 7 Boesveld, 8 Ol-
denhave, 9 R. Groot Nuelend, 10 Groot Tjooitink.
Dit jaar volgen er nog 2 wedstrijden, de eerste 22 sep-
tember in Assen en de 2e 22 oktober te Harfsen.
Voorts zal worden deelgenomen aan 3 teamcrossen,
meetellend voor het klubkampioenschap van Nederland.
De hiervoor aangewezen rijders zijn Oosterink, Klein
Brinke, Elting, Broekhof en een reserve. De heren J.
Lenselink en Pardijs zullen als monteur en manager
meegaan.

Touwtrekken
Yorden wint touwtrektournooi

Op invitatie van het school- en volksfeestbestuur in
Oele, namen 4 ploegen deel aan een tournooi aldaar.
Na spannende wedstrijden werd Vorden uiteindelijk
winnaar. Verdere uitslag:
l Vorden met 15 punten, 2 Eibergen met 12, 3 Bathmen
met 8, 4 Enter met 7, 5 Oelersteeg l met 2 en laatste
6 Oelersteeg 2 met l punt.

Zuid-Afrikaanse touwtrekdeputatie
enthousiast over Nederland
Een uit vier man bestaande deputatie van de Suid-
Afrikaanse Toutrekunie heeft de afgelopen week een
studiereis gemaakt naar Nederland. Zij waren te gast
bij de NTB de Nederlandse Touwtrek Bond. Zij b^-
zochten het slottournooi en maakten in Heure kennis
met de kampioenen die binnenkort deelnemen aan de
Europese kampioenschappen in Wales.
Zij waren bizonder enthousiast over hun vele ervaringen
die zij hier opdeden. In 1976 worden in Kaapstad de
Wereldkampioenschappen gehouden, waarvoor zij zich
nu al goed hebben geïnformeerd over de stand van
zaken hier in ons land, alvorens zij naar Zwitserland
vertrokken.

Jong Geire
De afd. Vorden van Jong Gelre belegt zaterdagavond
16 september bij hotel De Konijnenbult een Midzomer-
avondfeest. Deze avond staat geheel in het teken van
de Country en Westernmuziek. Medewerking wordt ver-
leend door The Sunny Side.
Donderdag 12 oktober is er bij hotel Eggink te Laren

de ringnajaarsvergadering. nJr staat een lezing over
antiek op het programma. De provinciale najaarsver-
gadering wordt dit jaar gehouden in hotel De Klok
te Dieren. Zowel voor de dames als de heren organiseert
de afd. Vorden deze winter een kookkursus waarvoor
men zich kan opgeven bij Reini Pelgrum (tel. 6686).
Begin oktober is er een filmavond waarbij de heer Ree-
sink uit Zutphen, die ook de fotokursus heeft geleid,
enkele films over Afrika zal vertonen.
Degene die mee wil doen aan de propaganda feestavond
kunnen zich opgeven bij de heer Reini Pelgrum.

Damrubriek
In de wedstrijd tussen Jozef Blankenaar en Gez. Sa-
menzijn besliste R. C. Keiler op keurige wijze zijn
partij tegen P. J. van Dartelen.
Keiler zwart: 4 8 17 18 19 30 en 45
van Dartelen wit: 15 20 26 27 28 39 en 43
Zwart aan zet speelde: 30-34, 39x30, 17-22, 28x17, 8-12
17x8, 4-10, 15x4, 45-50, 1x22, 50x48 heel mooi!

Het probleem van de vorige week was:
Zwart 12 schijven op 2 4 8 9 10 13 15 16 18 20 21 en 26
Wit 12 schijven op 19 29 31 32 37 39 43 44 45 46 48
on 49. De oplossing:
W t 29-24, 31-27, 39-33, 37-31, 43x5, 5x37.
Zwart 20x29, 13x24, 29x38, 26x28, 21x32.
Goede oplossingen ontvangen van de twee trouwe in-
zenders H. Grotenhuis ten Harkel, J. Masselink en
Tj. Harmsma.

Ous nieuwe probleem is een eindspel:
zwart

wit
De stand in cijfers:
Wit 3 dammen op 14 25 en 49; Zwart l dam op 13.
Wit speelt en wint
Oplossingen kunnen ingestuurd of ingeleverd worden
bij de redaktieadressen: H. Wansink, Prins Bernhard-
weg 18 of W. Wassink, Horsterkamp 4.

Raadsvergadering
Raad van Yorden heef! voorlopige
voorkeur voor geweflrorming - Zutphen

B&W van Vorden hebben de raad voorgesteld dat hun
voorlopige voorkeur wat de gewestvorming betreft, uit-
gaat naar een klein gewest en dan met name naar een
gewest Noorwest-Achterhoek met Zutphen als cen-
trumgemeente, zoals uit de indicatieve gegevens blijkt
en ook door GS naar voren wordt gebracht in hun ont-
werp struktuurschets is de oriëntatie van Vorden op
Zutphen (en Lochem) zo groot, dat het onwezenlijk zou
zijn om Vorden irt te delen bij een gewest, waarvan
Zutphen geen deel uitmaakt, aldus B&W in hun voor-
stel.
Ondanks de nauwe relatie met Zutphen menen B&W
deelname in een gewest Deventer toch te moeten af-
wijzen, tenzij het Bon-rapport of anderszins ondubbel-
zinnig in deze richting wordt gewezen. 'Met een groot
deel van een gewest Deventer heeft de gem. Vorden
vrijwel geen enkele binding, aldus burg van Arkel na-
mens B&W. Komt er geen klein gewest Noordwest-
Achterhoek, dan liever een gewest Oost-Gelderland.
Gezien de nauwe relatie van Vorden met Zutphen en
ook met Lochem achten wij het dan wel noodzakelijk,
dat ook deze 2 centrumgemeenten in dat grote gewest
worden opgenomen, aldus B&W.
De raad zag het met deze gewestvorming allemaal nog
niet direkt zo zitten. 'Het is een stuk met verstrekkende
inhoud, vele onduidelijkheden, vaagheden weinig achter-
grond gegevens, kortom wij kunnen in feite nog geen
voorlopig standpunt innemen, aldus de mening van de
heer Lichtenbarg namens de KVP.
Ook mevrouw van der Heide betreurde namens de PvdA
de haast waarmee een beslissing van de raad gevraagd
werd. Meer voorlichting is wel gewenst en bovendien
wat zegt de burger van deze gewestvorming?
Ik ben niet voor Deventer wel voor Zutphen, aldus
de heer Gotink namens Binding Rechts. Mr van de Wall
Bake (VVD) ging akkoord met de voorstellen van B&W
vooral met de voorbehouden die B&W hebben gemaakt
kunnen wij akkoord gaan.
De heer Regelink (AR) schaarde zich achter de woor-
den van de heer Lichtenbarg. Ik heb uit deze hele ge-
westvorming de konklusie getrokken dat er in de toe-
komst waarschijnlijk veel afgestudeerden zijn die een
baantje moeten hebben! De heer Mennink (CHU) was
niet zo 'gek' op Zutphen. Hij doelde hier met name
op de schooladviesdienst Doetinchem waar Vorden nau-
we betrekkingen mee heeft.
Burg van Arkel antwoordde hierop dat Vorden voor
65 procent op Zutp*hen is aangewezen. Voor 't onderwijs
zelfs 94 procent. En wat te denken van de ziekenhuizen
Burg van Arkel wees er nogmaals op, dat het hier gaat
op het uitspreken van de raad voor een VOORLOPIGE
voorkeur. Wethouder Bannink had nog een ander voor-
stel: 'schuif de hele gewestvorming maar in de lade!'
Meerdere raadsleden waren van mening dat de ge-
wone man de gehele gewestvorming geen zier inte-
resseert. Uiteindelijk schaarde de raad zich achter de
voorstellen van B&W.

KLACHTEN OVER UIEN
Mevrouw van der Heide merkte op, dat er klachten
waren over het pas in Vorden gevestigde bedrijf Aptito.
Het zou in de naaste omgeving stinken. Burg van Arkel
waren deze klachten ook reeds ter ore gekomen. Er is
inmiddels kontakt opgenomen en hebben gewezen op de
hinderwetvergunning. Om de 'uienlucht' tegen te gaan
worden in elk geval in het vervolg de deuren niet meer

opengezet, aldus de burgemeester.
riTKBEII)IN<iSl > LAN I H
De raad besloot het uitbreidingsplan in onderdelen Vor-
den 1962 uit te breiden voor 2 terreinen in plan Zuid.
Het terrein ten N van de Christinalaan en ten westen
van de Horsterkamp en ten Z van de Vordense Beek
en voorts de terreinen ten O van de Nieuwstad en ten
N van de Willem Alexanderlaan achter de bebouwing
van Albers. De reden is tweeerlei nl het verkrijgen van
een gunstiger toegangsweg tot het sportterrein alsme-
de het kreëren van een bevoorradingsweg voor een door
de fa Albers te bouwen supermarkt.

14 sept. Dameskoor 't Wapen van Vorden
16 sept. Oriëterings avondwandeling in Linde
19 sept. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
19 sept. Nutsledenvergadering Jeugdcentrum
20 sept. Ie vergadering van de KPO
21 sept. Dameskoor 't Wapen van Vorden
21 sept. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
22 sept. Nutsfloralia in het Jeugdcentrum
22 sept. Volksfeest te Linde
23 sept. Volksfeest te Linde
23 sept. Nutsfloralia in het Jeugdcentrum
25 sept. Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis in

de landbouwschool
27 sept. Ned. Bond v. Plattel.vr., Nutsgebouw
3 okt. Nutsavond in hotel Bakker
5 okt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

fffffff/ffffffffimm

Schoenenhuis
Jansen

BOOTEE'S
middelbruin en donkerbruin
f 29.95

HEREN BOOTEE
met rits nu voor
f 22,95

En verder weer ruime keuze in
laarzen, hoog of half lang,
in suede of leer

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

GEMEENTE VORDEN
TE KOOP
Een beperkt aantal keitjes uit de Burg. Gallée-
straat. Prijs 20 cent per stuk, afgehaald op het
werk op een nader op te geven dag tussen 25
en 28 september a.s.

Gegadigden kunnen zich opgeven op buro ge-
meentewerken dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur,
zolang de voorraad strekt. Aanvragen van Vor-
denareri genieten de voorkeur.

Het gemeentebestuur van Vorden

ZOEKT U

nieuwe
meubelen?

Wij zijn zeer ruim gesorteerd !

^ KWALITEIT

EN VOORDELIG IN PRIJS

Uw woonvisiezaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

GEMEENTE VORDEN
Het gemeentebestuur van Vorden brengt ter
openbare kennis, dat i.v.m. reconstructie van het
wegdek, het gedeelte van de Burg. Galléestraat
gelegen tussen de Zutphenseweg en 't Wiemelink,
vanaf 25 september a.s. gedurende ongeveer 14
dagen, afhankelijk van de voltooing der werk-
zaamheden, gesloten is voor al het verkeer in
beide richtingen, uitgezonderd voetgangers

Het gemeentebestuur voornoemd



Weekend aanbieding!
GEMATTEERDE

dames dusters
in diverse leuke dessins

nu f 19,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Voor de huishoudelijke dienst van

'HET ENZERINCK'
vragen wij een

x

parttime
medewerkster

Sollicitanten kunnen zich telefonisch
in verbinding stellen met mevrouw
OTTENS (tel. 1372) om een afspraak
te maken voor een oriënterend
gesprek

VEPPLEEGINBICHTINQ HUIZE

'Het Enzerinck'
Almenseweg -60 - Vorden

Door speciale aankoop

kunnen wij u

geer. palen
1140/6) aanbieden
voor de prijs van

f v
per stuk inkl. btw

V.L.C.

De Graafschap
afdeling Welkoop-landbouwwinkel
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

ENKELE TIPS UIT ONZE

herenafdeling
BLAZER KOSTUUMS
moderne kleuren f J 79 .

TWEED KOLBERTS
in moderne dessins en kleuren
vanaf f 75 „

PANTALONS
in modern en klassiek
vanaf f 37,50

COL PULLOVERS
in moderne streepdessins
* 19,50

Komt u ook eens vrijblijvend kijken in onze
speciale herenafdeling!

SCMOOLDERMAN
V/H A.G.MELLINK

RAADHUISSTR.. VORDEN

BEZOEKT VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 SEPT. A.S.

HET GROTE

VOLKSFEEST te LINDE
BIJ CAFÉ VAN ASSELT

Vrijdag 22 september

19.30 uur De Drentse Toneelvereniging met het
kostelijke blijspel 'Oude liefde roest niet'

Zaterdag 23 september

9.30 uur Vogel- en schijfschieten en geluksbaan

13.00 uur Officiële opening door de voorzitter de heer
G. Ruiterkamp, waarna vendelzwaaien door
de heer Lichtenberg

Van 13.00 tot 18.00 uur GRATIS DRAAIEN voor
ALLE schoolgaande kinderen

13.30 uur Aanvang volks- en kinderspelen onder meer
dogcarrijden voor dames, doeltrappen voor
dames, ringwerpen dames, kegelbaan,
ballerospel, gehele dag korfballen voor
dames en heren

17.00 uur Prijsuitreiking door de Edelachtbare heer
burgemeester A. E. van Arkel, waarna
vsndelzwaaien

'S AVONDS GROOT DANSFESTIJN

MET DE PARDONKLE'S

Zaterdag 16 september o.s.

ORIENTERINGS-AVONDWANDELING

Start en finish bij café Van Asselt, opgave vanaf 19.30
uur; zaklantaarn meebrengen !

De Chr. Gemengde Zangvereniging

Excelsior
hervat de zangrepetities

a.s. dondVdag 14 sept.

om 8 uur in het Jeugdcentrum

Alleen by toename van het aantal leden
kan de vereniging blijvelfcroortbestaan !

Wij zoeken een serieuze,
hartelijke vrouw zonder
kinderen in ons moederloos
gezin met 2 kinderen van
15 en 25 jaar, die de zorg
voor de huishouding op zich
wil nemen. ^fe
Wij wonen in een gezerog
huis te Zutphen en kunnen
u een mooie kamer aan-
bieden. Weekends vrij goede
voorwaarden.
Wie helpt ons?
Brieven onder no 24-1
buro Contact - Vorden

MARKLIN
Een geweldige nieuwe

STOFZUIGER
met een hoge introduktie korting

AEG vam-
pyr 2002
Niet alleen fraai en modern is deze
stofzuiger, maar met zijn 800 Watt
motor en praktische hulpstukken een
stofzuiger van formaat!

En de prijs van f 275 is

tijdelijk voor u f 205,-

*Stofzuiger Erres sleemodel
vanaf f 149,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

De nieuwe

katalogus is uit!

Bij uw specialist

Koersolman
VORDEN
Burgem. Galléestraat 12
Telefoon 05752-1364

Deze week speciale aanbieding

werkkleding
20 PROCENT KORTING !

Geruite werkhemden f 14,50

Dames direktoires nu f 5,25

S//ps in wit en gebloemd
i 2,20 per stuk

Restanten BH's f 6,50

V O R D E N

Te koop eetaardappelen
'Surprise' bij
G. Dijkman, Kapelweg 8
Vorden

Te koop nest Dalmatiërs
honden bij
G. van Ark
Wilderiborchseweg 19

Maandag 18 sept. a.s.
AANVANG VERKOOP
NIEUWE
STAATSLOTEN

U kunt nu reeds bestellen

J. Klein Haneveld-
v. d. Zee
Nieuwstad 57, Vorden
Telefoon 1987

Originele Siegler oliehaard
met aanjager ventilator
thermostaat, olietank, tank-
houder in z.g. staat,
te zien: Dorpsstraat 34,
Vorden, telefoon 1304

Te koop: Shetland pony
met merrie veulen
Mispelkampsdijk 3, Vorden

VOORMANNENDIE
VLOT

DOOR
HET

LEVEN
GAAN

WAT WIL DE MODERNE VROUW?

Een vrouw als u?
Als het om schoenen gaat weten wij het direkt

Geen alledaags paar maar een echt

MODIEUZE UITBLINKER
uit onze nieuwe kollektie l

PROBEER HET EENS BIJ :

WULLINK
VOORAAN M
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

MARKTVERENIGING
VORDEN

Onder de enveloppen die vrijdag a.s.

op de markt worden uitgegeven zijn er

200 met een waardebon
GRIJPT l/W KANS !

Ook zijn er de bekende

Vordense Marktloten
te koop, vrijdag 6 oktober is de trekking

Wij willen nog graag een paar wederverkopers

Aanmelding bij de penningmeester: Beatrixlaan 8

Meer keuze, betere kwaliteit en voor minder geld !

Scfioenenhuf's Jansen - Vorden

Meer keuze, betere kwaliteit en voor minder geld !

Sc/ioenenhu/s Jansen - V orden

Meer keuze, betere kwaliteit en voor minder geld !

Schoenen/tuis Jansen • V orden

Meer keuze, betere kwaliteit en voor minder geld !
Schoenen/ju/s Jansen - Vorden

Meer keuze, betere kwaliteit en voor minder geld !

Sc/ioenenhu/s Jansen - Vorden

Als u het nu nog niet weet, leert u het nooit meer !


