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Rijvereniging „De Graafschap"
organiseert Achtkastelenmarathon
Toen in Vorden 40 jaar geleden de landelijke rijver-
eniging werd opgericht, waren de leden alle jonge-
mannen en zoons van de landbouwende bevolking. Zij
bereden paarden waarmee zij dagelijks hun landbouw-
werk verrichten. Het waren paarden, uitstekend ge-
schikt voor de landbouw, maar niet in de eerste plaats
als rijpaard.
Bij samengestelde wedstrijden werd van die paarden
ook een landbouwprestatie gevraagd. Nu het paard
helaas door de trekker uit de landbouw is verdrongen
en een andere bestemming kreeg, zijn kundige fokkers
er in geslaagd een paard te fokken dat in de eerste
plaats geschikt is als rijpaard, waarmee op dat gebied
hogere prestaties kunnen worden geleverd. Men kan
dat konstateren op de tegenwoordige concoursen voor
landelijke ruiter aldus de erevoorzitter van de lande-
lijke rijvereniging De Graafschap, W. A. v.d. Wall
Bake, naar aanleiding van het feit dat deze Vordense
rijvereniging op zaterdag 28 september een Achtkaste-
lenmarathon gaat organiseren.

UNIEK GEBEUREN

Dit ongetwijfeld unieke paardesportgebeuren is een
gevolg van het 40-jarig bestaan dat De Graafschap in
februari jl. herdacht. Na dit jubileum was het bestuur
er van overtuigd dat er wat moest gebeuren. Men wilde
geen concours.
Besloten werd een ruiterevenement te organiseren in
de omgeving van Vorden, waarbij het aksent zou val-
len op de kastelen in Vorden en op het prachtige na-
tuurschoon van de Gelderse Achterhoek. Het zal een
bijzondere dag worden, alle landgoedeigenaren hebben
hun medewerking toegezegd en stellen daarmee de
deelnemers (in totaal 122) aan deze marathon in de
gelegenheid om met de mooiste plekjes rondom het
dorp kennis te maken, terwijl de diverse onderdelen
nabij de kastelen worden verreden.
Het wordt niet zomaar een gezelligheidsrit, het wordt
een marathon waarin alle onderdelen van een pittige
wedstrijd zijn verwerkt. Dat wil zeggen men moet er
wel iets voor doen om in de prijzenregen mee te delen.
(Hoofdprijs voor zowel de A- als voor de B-klasse
een mooie sportfiets van de Empo-rijwielenfabriek.)

MORGENPROGRAMMA

Zaterdagmorgen om half negen begint het ruitersport-
festijn. De 122 equipes vertrekken dan bij café
Schoenaker. Via de Leuke gaat men naar kasteel Vor-
den. Hier moet men tweemaal over de daar opgestelde
cavaletti's (boompjes) draven en tegelijkertijd over 2
hindernissen springen. Dan gaan paard en ruiter naar
kasteel de Kiefskamp. In de weide van de heer Lich-

tenberg (voor het kasteel) wordt een dressuurproef ,,op
de rechterhand" gehouden.
Direkt erna vindt de „Tally Ho" plaats d.w.z. 200
meter draf, 200 meter stap en 400 meter galop. Men
mag hier 4 minuten en 6 sekonden over doen. De
,,Tally Ho" wordt gehouden tussen de Bergkappeweg
en de Bekmansdijk. Wanneer dit achter de rug is zoe-
ken paard en ruiter zich een weg door de bossen om
vervolgens uit te komen bij de achterzijde van kasteel
Onstenk. Hier is het verplicht „stappen". Dan op weg
naar de finish bij Schoenaker waar de lichte klasse het
onderdeel springen gaat afwerken.

MIDDAGPROGRAMMA

Na een pauze van anderhalf uur wordt een begin ge-
maakt met het middagprogramma. Via een wegpar-
cours van plm. 4,5 kilometer komt men dan aan in het
Galgengoor op het militaire oefenterrein. Hier staat
een cross op het programma van 1500 meter lengte.
Wanneer dit onderdeel is afgewerkt volgt er wederom
een wegparcours. Dit keer met een lengte van 11 kilo-
meter. Vanaf het militaire oefenterrein loopt dit par-
cours door de tuinen van kasteel Wildenborch, van-
daar achter langs kasteel de Wiersse. Onderweg wacht
de deelnemers een verrassing. In de wei van de heer
Fokkink aan de Rommelerdijk wordt dan de dressuur-
proef ,,op de linkerhand" afgewerkt. Een uitstekende
gelegenheid om te zien of ruiter en paard het deze
dag goed hebben gedaan (met andere woorden is het
paard niet teveel ,,afgejakkerd").

Tenslotte volgt de finish bij café Schoenaker waar de
zware klasse nog het onderdeel springen gaat afwer-
ken. Direkt erna volgt de prijsuitreiking.
Voorzitter J. A. Norde van De Graafschap hoopt dat
d.m.v. deze Achtkastelenn^rathon de naam Vorden
ook in de paardesportwe^^^fceen begrip gaat worden.

Ned. Rood^Kruis

Bloedafname
avond

Reserveer maandagavond 30 september voor de
bloedafname.avond van het Boode Kruis !

108 jaar Volksfeest Linde
op 20 en 21 september

Het oudste en ongetwijfeld ook grootste volksfeest dat
in de gemeente Vorden elk jaar wordt gevierd, is dat
uit de buurtschap Linde. Dit jaar zal de bevolking van
het Linde nabij de historische molen op vrijdag 20 en
zaterdag 21 september het nu 108-jarige feest in alle
eendracht en saamhorigheid feestelijk gaan vieren.

Voorafgaande aan de eigenlijke feestdag zal op vrij-
dagavond 20 september in de grote feesttent een vrolijk
spel in drie bedrijven worden opgevoerd door de Wil-
denborchse toneelvereniging TAO. Het stuk, geschre-
ven door Gerard van Dijk is getiteld „O, oom Albert
toch" en werd door TAO met groot sukses reeds op-
gevoerd tijdens het Oranjefeest in de Wildenborch. De
regie is in handen van de heer J. Huidink uit Lochem,
grimering J. Rood uit Lochem.

De feestkommissie heeft het programma voor de tra-
ditionele volksfeestdag zaterdag 22 september, geheel
rond gekregen. Er zijn een groot aantal volks- en kin-
derspelen. Het belangrijkste onderdeel is het vogel-
schieten dat 's morgens begint evenals het schijfschie-
ten. De koning van 1973, Jan Pardijs, zal het eerste
schot lossen. De officiële opening vindt plaats door de
voorzitter, de heer G. Ruiterkamp. Na vele jaren zal
F. Lichtenberg niet meer het vaandel zwaaien omdat
hij nu elders woont. De heer Berenpas zal de traditie
voortzetten en het 108-jarige vaandel voor de nieuwe
schutterskoning zwaaien, 's Middags beginnen dan de
volks- en kinderspelen met o.m. het aloude en at-
traktieve ringsteken waarbij de dames, gezeten in een
dogkarretje, hun krachten beproeven. Verder is er nog
ringwerpen voor dames, kegelbaan, ballerospel, korf-
ballen voor dames en heren. Voor de jeugd heeft de
kinderkommissie een apart programma samengesteld
met leuke wedstrijden en mooie prijzen.

Voorzitter Ruiterkamp v^w.c prijzen uitreiken en zal
er nogmaals het vaandei iPïrden gezwaaid. Op het ter-
rein zijn diverse kermisverm ikelijkheden terwijl er ook

n is.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

Ww
KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

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

Deze week komen twee onderwerpen aan de orde:

1. een publikatie van de Stichting Openbare Bi-
bliotheek en Leeszaal; en

2. aanvragen om hinderwetvergunning.

Ad 1.
PUBLIKATIE STICHTING OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Zoals ook reeds in het verleden enkele malen is ge-
beurd, volgt nu (opnieuw) enige informatie van en
over de bibliotheek in Vorden; de publikatie vindt
onder deze rubriek plaats omdat de gemeente nogal
binding heeft met de stichting: het is nl. een soort
gemeentelijke stichting.

10 maanden Openbare Bibliotheek Vorden;
een terugblik
De Vordense bibliotheek is in zijn 10-maandelijks
bestaan - vanaf 8 november 1973 flink ge-
groeid. Daarvan getuigen de volgende cijfers.
Per 30 juni 1974 zijn 1254 leden ingeschreven. 539
volwassenen, 124 jongeren en 591 jeugdleden. Dit
aantal is nu wel gegroeid tot plin. 1400 leden. Voor
hen staan 8299 boeken ter beschikking, waarvan
4935 voor volwassenen en 3364 voor de jeugd. Het
aantal uitleningen van januari tot en met juni dat
in de bibliotheek is geregistreerd, bedraagt 31.528
boek'-m (17.092 volwassenenuitleningen en 14.436
jeugduitleningen). De diskotheek die iets jonger is,

is ingericht op de bovenverdieping vanaf 13 decem-
ber 1973 en omvat 1125 platen. Per 30 juni zijn
er 94 geregistreerde leden, maar dit aantal is in-
middels opgelopen tot plm. 115. Uitgeleend zijn er
1917 platen.
Van de plm. 100 tijdschriften die in de leeszaal ter
inzage liggen, wordt steeds meer gebruik gemaakt.
Vooral de uitlening van de oude nummers komt
goed op gang. In de maand februari is een enquête
gehouden om enigszins het gebruik van de tijd-
schriften na te gaan. Gedurende de maand septem-
ber wordt deze enquête herhaald om tot vergelijken-
de cijfers te komen. Op de uitslag van deze enqu-
ête zal in een later stadium worden teruggekomen.
De bibliotheek is 18V£ uur per week geopend voor
volwassenen en 10 Vz uur voor de jeugd. In het zo-
merseizoen is de bibliotheek ook open geweest op
donderdagmiddag om de vakantiegasten extra ge-
legenheid te geven de bibliotheek te bezoeken. Er
zijn 60 gasten lid geworden.
Het personeel bestaat uit de bibliothekaris de heer
J. Kroes en de administratieve medewerkster mevr.
R. van der Wey, terwijl daarnaast 13 dames vrij-
willig hun medewerking verlenen om de uitleen-
werkzaamheden te doen.
In het afgelopen halfjaar zijn diverse schoolklassen
(o.a. Ie, 2e, 3e klassen van de huishoudschool en
de 6e klassen van de dorpsscholen) op bezoek ge-
weest in de bibliotheek en zijn uitvoerig rondge-
leid door de bibliothekaris. Woensdagsmiddags van
14 — 14.30 uur wordt er voorgelezen door merv.
R. te Veldhuis voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar.
Er z i jn er van januari tot en met augustus 598 ge-
weest.
Over diverse onderwerpen zoals poëzie, detektives,
tuinieren zijn boekententoonstellingen ingericht.
Hiervoor worden extra boeken aangevraagd uit de
provinciale bibliotheekcentrale te Velp. Soms zijn er
tentoonstellingen gezamenlijk met de boekhandel in-
gericht. Momenteel is er een tentoonstelling van
kookboeken, waarbij ook 19e eeuwse kookboeken
ter inzage liggen. Voor de bejaarden is op 21 fe-
bruari jl. in het Jeugdcentrum een lezing over boe-
ken en bibliotheek gehouden door de bibliothekaris.
Vanaf 17 mei jl. is het witte-kast-plan in werking
getreden. Deze witte kast bevat romans van het
lichte genre, geschonken door iedereen die er te-
veel van in de kast heeft staan en ze weg wil doen.
Er zijn nu 343 witte-kast-boeken, waarvan er 147
thuis zijn. Dit plan voorziet wel in een behoefte en

kan als zodanig als een kleine uitbreiding van de
romankollektie gezien worden.
Tot nu toe is er steeds achteruit gekeken en om nu
weer in de toekomst te kijken, staat er van 11-19
oktober een bibliotheekweek te wachten, waarin de
openbare bibliotheken d.m.v. publiciteit nog meer
in de belangstelling proberen te komen. Ook de
Vordense bibliotheek zal hieraan meedoen door o.a.
een kreatieve middag voor de jeugd en een muziek-
avond te organiseren. In de kinderboekenweek die
in de week daarop plaatsvindt is voor de jeugdige
Vordenaren het poppentheater ,,De Trekwagen" uit
Doetinchem geëngageerd. Nadere gegevens hier-
over volgen nog.
Ook door deze aktiviteiten hoopt de bibliotheek
nog meer Vordenaren naar zijn ruime en gezellige
gebouw te trekken.

Ad 2.
AANVRAGEN OM
HINDERWETVERGUNNING
De volgende personen hebben bij burgemeester en
wethouders een aanvraag onf vergunning ingevolge
de hinderwet ingediend, t.w.:
de heer J. A. Norde, Kostedeweg 2 te Vorden, de
heer M. Kornegoor, Galgengoorweg 17 te Vorden
en de heer R. A. T. H. Zents, Larenseweg 3 te
Vorden, allen voor het oprichten c.q. uitbreiden van
een veehouderij met mestopslag alsmede de opslag
van resp. propaangas, resp. dieselolie, resp. HBO-I
op de percelen kadastraal bekend gemeente Vorden,
resp. sektie B nr. 1893, resp. sektie C nr. 1278 en
resp. sektie L nr. 69.
Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
uiterlijk 28 september 1974.
Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij
gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in
een openbare zitting ten gemeentehuize op dinsdag-
ochtend l oktober 1974.
Zij die niet in persoon of bij gemachtigde op bo-
venbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet ge-
rechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op
de zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep ge-
rechtigd indien zij niet woonachtig zijn in een ge-
meente, waar ingevolge artikel 9, lid l, onder b, of
lid 3, der hinderwet, openbare kennisgeving moet
geschieden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten^

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. Veenendaal (dienst Schrift en Tafel)
10 uur ds. J. Veenendaal (dienst Schrift en Tafel)

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. C. Krajenbrink; vierde artikel uit de
apostolische geloofsbelijdenis

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kindernevendienst
19 uur ds. P. A. Bohlmeyer van Eefde

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdag 12 uur tot maandag 7 uur en de week
daarna van 19 tot 7 uur: dr. Wechgelaer, tel. 1566.

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

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

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Sjors Bastiaan, z.v. J. J. H. Salemink en H.
J. M. Kevelaar.
Ondertrouwd: G. G. Wijnhoud en F. J. Groot Roes-
sink.
Gehuwd: geen.
Overleden: T. Brummelman, 70 jaar, echtgenoot van
E. Nijkamp; J. H. Tiachter, 80 jaar.



Voor de kleintjes

LANGE
VINGERS
pak van 89 voor

De Hoorn

ELITE FRUIT
ZACHT SNOEPJE

250 gram nu

vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 sfuks

Paprika schijven
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

Fijne verse worst
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Magere Speklappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Saucijzen
500 gram .......................................... .

Royaal soeppakket
voor

Fijne vleeswaren
150 gram BOTERHAMWORST 79
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99
150 gram BOEREMETWORST 109

150 gram TONGENWORST 109
150 gram ZURE ZULT 79

De Betuwe

Gouden CONFITURE
JAM AARDBEIEN

nu geen 190 of 180, maar slechts

Azet

APPELSAP
3 FLESSEN

voor slechts

groente en f ruit

Blanke witlof
'/2 kilo

Hagelwitte bloemkool
per stuk

Stoofperen
per kilo

Hand of perssinaasapp,
15 stuks

Panklare witte kool
500 gram

Fijne handappelen
Cox Orange, per kilo

Witte oy>lauwe druiven
per kilo voor

Uit onze •
zoete hoek

Ovenverse

(Kreyenbroek) per pak nu

Gevulde kano's
(Kreyenbroek) per pak nu

Room boter koekjes
(Van Welzen) pak van 135 voor

1 prachtige bos ASTERS f 1,65

Legner brandewijn
liter

Kersen of frambozenbrandewijn
(W.F.) van 21,75 voor

885
1075

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Vetter
liter

Framb
literkruik ..

Beerenburg

.-bessenwijn
1095

198
Zeeuws Meisje MARGARINE
4 pakjes

HAK RABARBERMOES
pot van 198 nu voor

HERO WORTELEN FIJN
literblik

Het Twentse Hoen ADVOKAAT
van 525 voor

PEDRO DOMECQ SHERRY
(op fles geïmporteerd) van 795 voor

AMONTILLADO MEDIUM DRY
nu 3 flessen voor

CHOCOLADE PASTA
(melk) grote beker van 180 voor

WITTE REUS ZEEPPOEDER
tonnetje voor maar

Voor de bonte was
KOFFER BONTE REUS

TEMPO ZAKDOEKJES
6x10 stuks, nu voor

HARPIC TOILETREINIGER
bus van 180 voor

WALNOTEN
250 gram

CALVE BORRELNOOTJES
zak vol, van 161 voor

PCD ROODMERK KOFFIE
(vacuüm) 250 gram

HEERLIJKE HOPJES
van Belthof, per zak nu ...

Een echt mannenkoekje
FROU FROU per pak ...

SUGRO SPEKULAAS
groot pak

Tegen de hoest
ANTI-FLU per zakje

MILKY WAY
5 pack voor

ORYZA SNELKOOKRIJST
400 gram van 109 voor ...

VILEDA ZEEM
normaal 495, nu voor ...

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Te koop
wandelwagen m. bijbehoren
Hanekamp 8

Te koop een paar
mooie bruine geiten
G. J. Eyerkamp
Deldenseweg 11 Vorden

Te koop l ha snijmais
B. Rossel, Vorden
Hilferinkweg 3 Tel. 1362

Te koop jonge foxhond
G. Berendsen
van Lennepweg 8

Te koop mooie valappels
en stoofperen
G. J. Rossel
Deldenseweg 6 Telef. 1439

Te koop ± 70 are snijmais
in de Lindese Enk aan de
Schuttestraat. Briefjes voor
of op 23 september bij
H. Nijenhuis, Onsteinsew. 7

C.J.V.
START
WINTERSEIZOEN
A.s. vrijdagavond
20 sept. om 19.30 uur

Nieuwe leden van 12.16 jaar
hartelijk welkom !

Te koop Volkswagen 1300
de Luxe type 1970, in prima
staat verkerend. Met schuif -
dag evt. met Blaupunkt
radio, goede banden
Vraagprijs f 1975,-
Telefoon 05755-367
Olburgseweg 37 Steenderen

Te koop wandelwagen, box
plus kleed, wieg (rotan)
Beeftink, Boggelaar la

Te koop
3 drachtige vaarzen (rood)
oktober aan de telling
bij H. Gal, Vorden
Enzerinckweg 4

Te koop bij inschrijving
l ha kuilgras zeer geschikt
voor stalvoedering
Briefjes inleveren voor
23 september tot 20 uur
bij: H. Weenk, Vorden
Zomervreugdweg 5

Te koop 2 geiten
Ruiterkamp
Linde-Vorden telefoon 6631

Op zondag 15 september hebben wij met onze
kinderen en kleinkind ons 25-jarig huwelijk
herdacht

B. G. WENTINK

H. G. WENTIN K-LEBBINK

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 21
september van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden

Vorden, september 1974
't Hoge 51

Ebhen Haezer1924

Donderdag 26 september a.s. hopen wij met \
onze kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren
Gelegenheid te feliciteren van 19 uur tot
20.30 uur in zaal Eskes, Dorpsstraat te
Vorden

H. KOBENBLIK
en
D. KORENBLIK-SCHOUTEN

Vorden, september 1974
Oude Zutphenseweg l

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat heden
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze lieve vader, behuwd- en groot-
vader

TEUNIS BRUMMELMAN
echtgenoot van E. Nijkamp

op de leeftijd van 70 jaar

Vorden: E. Brummelman.Nijkamp
Henk en Janna
Dik
Dinie en Gerrit
Tea en Reini
en kleinkinderen

Vorden, 13 september 1974
De Steege 35

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden

ëü*B3

Bloemen-
tentoonstelling
49 jaar Nutsfloralia op vrijdag 17, zaterdag 28 en
zondag 29 september 1974 in Hotel Bakker te Vorden

WEDSTRIJDEN.

1. Stekplanten voor schoolkinderen

2. Stekplanten voor volwassenen

3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten,
zoals kettingen, poppetjes, dieren enz.
a) voor volwassenen b) voor kinderen

4. Versierd speelgoed voor kinderen t.m. 14 jaar
5. Eigen gekweekte a) planten b) bloemen c) vruchten

;;-::'<: 6. Kunsisten a) bakje of schaaltje b) tafelstukje
c) glas-arrangement d) fantasie wandstukken op
kurk e) fantasie op steen f) droogbloemen

7. Niet-kursisten vanaf 15 jaar a) kleine vazen
b) grote vazen c) bakjes d) fantasiestukjes klein
e) fantasiestukjes groot f) tafelstukje» g) stobben

8. Droogbloemen a) boeketten b) fantasiestukjes

9. Inzending vaklieden en leerling-vaklieden

VOOR ALLE WEDSTRIJDEN
ZIJN MOOIE PRIJZEN BESCHIKBAAR !

Inlevering stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 26 september
om 8.30 uur aan de scholen. Inlevering voor volwassenen donderdagmiddag
26 september van 15.00-17.00 uur in hotel Bakker

Voor ouders van kinderen van de buurtscholen 's morgens gelijk met de
kinderen 8.30 uur aan school. Alle overige wedstrijden donderdag 26 sept.
van 19.00-21.00 uur en vrijdagmorgen 27 sept. van 9.30-12.30 uur in hotel

Bafcker '"'VP!

De tentoonstelling wordt geopend vrijdagavond 27 september om 19.30 uur
Open tot 22.00 uur, zaterdag 28 september van 15.00-21.00 uur en zondag
van 11.00-17.00 uur, waarna de prijsuitreiking plaats vindt
Entree f 1,25 per persoon, kinderen tot 14 jaar gratis

Verloting: maandag 30 september om 19.00 uur
in de huiskamer van Hotel Bakker

KLEINE

MODE

ANTONIO
Vanaf maat 18

f 39,95
Met het bekende
voet corrigerend

steuntje van Jimmy-Joy.

ASTRA
Vanaf maat 18

f 46,95
Kleurrijk, flexibel,

onverslijtbaar.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

mam

•;«; ";;?;:,:;;?;;;;j .;;

van f 49,-tot f 89,-

$11 'M iif 4

l

'n Broek mag wel 's wat anders hebben
vindt Visseri

...stap er 's in. Keus genoeg.
'n Broek mag best wel 's wat anders zijn dan dat hele gewone.

Daarom hoef je natuurlijk nog niet voor gek te lopen, 'n Apart mode-aksent,
een exclusief dessin, o.k., maar 't moet nog lekker draagbaar zijn ook.

Je moet er In leven en werken. Kijk 's even in onze Fortex-broekenkollektie...
Keus genoeg.

Fortex-nét even anders dan t hek gewone!
MODECENTRUM

r̂̂ -««»-'«-l!f

VORDEN • TEL (06762) 1381
RTEX

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20 Arnhem
Telefoon 085.422442

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 - Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN
Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur
in café 't Wapen van Vorden

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur In café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

Kom eens praten over uw

bouwplannen
Wij hebben Interesse
voor: NIEUWBOUW

VERBOUW EN
ONDERHOUD

OPLEVEREN VOLGENS AFSPRAAK!

BOUWONDERNEMING

Wullinkb.v.
Fokkinkweg 35
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1914 - 2095

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



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

Kassakoopje Frisia Verrassingszakjes nu 89
VLEES Ie kwaliteit van uw

echte slager! KEURSLAGER

Hamlappen
500 gram f 4,98 1000 gram

Varkenslever
500 gram f 2,25 1000 gram

Doorr. runderlappen
500 gram f 4,68 1000 gram

Magere riblappen
500 gram f 5,28 1000 gram

Hamburgers
nu 3 stuks '

Gelderse schijven
3 stuks

Slavinken
3 stuks

Nasi en Bami
(uit eigen keuken) 500 gram ,

Verse worst
(extra mager) 500 gram ,

398
798

149
149
149
198

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
150 gram BOTERHAMWORST ...

150 gram BOERENMETWORST

100 gram ACHTERHAM

250 gram ECHTE LEVERWORST

79
109
119
98

Vul uw diepvries met eerste kwaliteit vlees! Voor- en achterbouten van eerste
kwaliteit, zelf geslachte runderen. Magere halve varkens van eerste kwaliteit

Dagelijks verse
groenten en fruit
Hagelwitte bloemkool
per stuk

Handperen
Beurre Hardy per kilo

Komkommers
nu per stuk

Tas James Grieve
2 kilo .

rfV,

MAANDAG EN DINSDAG:

Zuurkool uit het vat
500 gram •
Groente- en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

98
78
58

178

39
Textieljf er onder normale prijs!

rtAMCC Cl IDICC JÊf\f\

198
DAMES SLIPJES

diverse kleuren voor

HEREN SLIPJES

diverse kleuren voor

JONGENS SLIPJES

diverse kleuren voor

Uit onze zuivelafdeling
VOLLE MELK

1 liter nu slechts

KARNEMELK

1 liter van 77 voor

MAGERE YOGHURT

1 liter van 89 voor ...

MAGERE MELK

1 liter van 66 voor

79
69
69
59

Lemon Lime

Chocomel

Vivo jam

Ruyter vlokken

Weense worst

Erwtensoep

Jif

VIVO
van 94 nu

NUTRICIA

van 152 voor

2 SMAKEN

van 119 voor

MELK OF PUUR

van 115 voor ...

n u o n s
HERO

van 238 nu slechts

NU

van 175 voor

75

129

99

99

149

179

125

129

Ver kade wee k bij de Vivo ii
Groentesoep

Knackebröd

Beschuit

Chocolade

Toast

Ruyter snijkoek

Knappertjes

ROYCO 2 pakjes normaal

130, nu 98, bij ons

WASA GOUDBRUIN

van 123 voor

VERKADE, 2 ROLLEN

van 132 voor

VERKADE, 100 GRAM

van 135 voor ,

VERKADE, 36 SPECIAAL

van 73 voor

:
VERKADE

van 132 voor

Aanbiedingen geldig t.m. 24 september
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Gerrit Remmers: Liever tien
nieuwe leden dan een huldiging

Op een briefkaart die we dezer dagen in de bus vonden, stond het heel kleintjes geschreven: „De heer
Remmers zal binnenkort worden gehuldigd wegens zijn vele aktiviteiten in het verenigingsleven, de Vor-
dense Winkeliersvereniging en het KVO". Achter deze woorden gaat meer schuil dan menige outsider zal
vermoeden. Insiders weten het wel. Gerrit Remmers is een figuur die er niet tegenop ziet anderen te helpen
en te adviseren voor zover dat in zijn vermogen ligt. In de knusse woonkamer achter de winkel (de heer
Remmers drijft samen met zijn vrouw een levensmiddelenzaak) hebben we met hem gesproken over zijn
aktiviteiten in het verenigingsleven en dan met name o/er het KVO en de plaatselijke winkeliersvereniging.

RECHTSKUNDIGE BIJSTAND

Het Koninklijk Verbond voor Ondernemers (KVO) ligt
hem na aan het hart. Sinds 1962 hanteert hij de voor-
zittershamer van de afdeling Vorden. „Wij hebben hier
in Vorden 40 leden, jammer genoeg gezien het aantal
middenstanders (80) die bij de winkeliersvereniging
zijn aangesloten, een te klein aantal. Mijn grootste
wens is dan ook altijd geweest (en nu nog) om de ge-
hele winkeliersvereniging onder te brengen bij het
KVO.

Velen onder ons beseffen niet wat het KVO allemaal
kan doen. Om een voorbeeld te noemen, bij zakelijke
moeilijkheden kan men gratis via het KVO-rechtskun-
dige bijstand krijgen. Natuurlijk niet op de manier zo-
als ik een paar jaar geleden meemaakte. Komt er ie-
mand bij me aan de deur en geeft zich op als lid. Drie
dagen later belt dezelfde man weer aan. Mijnheer Rem-
mers, zegt-ie, ik heb gehoord dat, wanneer je lid bent
van het KVO, je gratis rechtskundige bijstand kunt
krijgen en daarvoor zou ik gaarne in aanmerking ko-
men. Zo liggen de zaken natuurlijk niet", aldus de
heer Remmers.

VERDOMHOEKJE

Het stuit de heer Remmers rnorm tegen de borst, dat
de middenstand de laatste iaren zo in het „verdom-
hoekje" is geraakt. „Nu de regering nog steeds geen
doeltreffende maatregelen h'^-ft genomen om ons uit
het slop te halen, moesten wr 'n feite iets doen. Helaas
is het geen haalbare kaart om bv. de winkel twee dagen
te sluiten. Je treft daar de regering niet mee maar de
konsument. En juist deze konsument kunnen we niet
in de steek laten; tenslotte hebben wij als middenstan-
ders een dienende taak. Toch gaat er van onze kant
uit wat gebeuren, wees daarvan overtuigd."

In al die jaren als voorzitter heeft de heer Remmers
veel kongressen bezocht. Speciaal de diskussies tijdens
dergelijke bijeenkomsten trokken hem aan. „Je leert
er veel van en weet wat er te koop is in het zakenleven.
Op mijn beurt probeer ik dan do opgedane ervaringen
over te dragen aan de leden. In de wintermaanden or-
ganiseren wij dikwijls speciale avonden, waarbij des-
kundigen ons voorlichting geven op het gebied van fi-

nanciële zaken, belastingzaken enz."

EIGEN „IK" OP DE ACHTERGROND

Over een half jaar (in maart wordt hij 65) doet de
heer Remmers zijn zaak aan de kant (ik ga dan heer-
lijk met mijn vrouw fietstochtjes maken). Het ligt in
de bedoeling om dan ook de voorzittershamer neer te
leggen. „Ik hoop dat Wim Polman mij dan opvolgt."

Drie jaar geleden is hij de heer Remmers ook al eens
opgevolgd, nl. als voorzitter van de Vordense Winke-
liersvereniging. Dezelfde Wim Polman, die op zijn
beurt een enorme bewondering koestert voor de per-
soon Remmers. „Gerrit Remmers", zegt Polman „is
een man die zijn eigen „ik" altijd op de achtergrond
plaatst. Hij heeft een zeer ruime blik en gaat voor ie-
dereen door het vuur, al is het ook zijn grootste kon-
kurrent. De winkeliersvereniging is de heer Remmers
dan ook veel dank verschuldigd."

GOEDE ONDERLINGE SAMENWERKING

Momenteel (hij is erevoorzitter) wordt hij bij bestuurs-
vergaderingen nog altijd uitgenodigd en wordt van zijn
adviezen dankbaar gebruik gemaakt. Zelf heeft de
heer Remmers enorm veel plezier beleefd aan zijn ak-
tieve periode in deze vereniging.

„Het heeft mij altijd veel voldoening geschonken dat
we onderling goed konden samenwerken. Er kwamen
goede initiatieven uit de bus zoals bv. het organiseren
van bejaardentochten. De "J^Jense Winkeliersvereni-
ging stond zelfs aan de wie^Kn de touwtreksport. Ja-
ren geleden zijn wij er mee begonnen teneinde wat meer
leven in de brouwerij ie krijgen. Later is het touwtrek-
ken uitgegroeid tot een volledig erkende tak van
sport." ^^

Over het feit dat hij daar zelf ook een flink steentje
toe heeft bijgedragen praat hij liever niet, evenmin over
het aandeel dat hij heeft gehad bij het organiseren van
Sinterklaasakties. „De t ze mij gaan huldigen vind ik
eigenlijk ook grote flauwekul. Ik had liever gezien dat
er zich 10 nieuwe leden hadden opgegeven." Dit is
Gerrit Remmers ten voeten uit.

Totaalomzet Rabobank
Kranenburg-Vorden steeg
De groei van de Rabobank te Kranenburg heeft zich
ook na de fusie van Boerenleenbank en Raiffeisenbank
in 1973, voortgezet. In het boekjaar 1973 steeg de to-
taalomzet van 40 miljoen in 1972 naar ruim 45,5 mil-
joen gulden dus een toename van 5,5 miljoen in een
jaar tijds.
Op de 55e algemene vergadering van de bank, gehou-
den in zaal Schoenaker, konstateerde voorzitter A. R.
J. Zents dat 1973 zich enerzijds had gekenmerkt door
een afname in het groeitempo van de kredietverlening
en anderzijds een duidelijke groei vand e toevertrouwde
middelen. Voor wat betreft de kredietverlening merkte
hij op dat in de agrarische sektor de vraag naar lenin-
gen afnam, bij de niet-agrarische bedrijven was in het
verslagjaar geen investeringslust merkbaar.

TOENEMING SPAARGELDEN
Bij de bank werd door de Stichting Spaarbank aan
gelden gedeponeerd voor 2.952.000 gulden tegen een
bedrag van 2.692.081 gulden in 1972. In rekening-
courant werden aan de bank toevertrouwd 482.000 gul-
den (353.000 gulden in 1972). De spaargeldrente steeg
naar 4,5 procent, de hogere rentegevende spaarvormen
bereikten een niveau van 7 procent.
De verhoging van de resp. kreditrentes enerzijds en de
verhoging van de debetrentes, gekombineerd met de
hoge uitzettingsgraad anderzijds, resulteerde in een
enigszins toegenomen rentewinst. Daarbij zorgden de
toenemende provisiebaten tengevolge van de uitgebrei-
de dienstverlening voor een bevredigend bedrijfsresul-
taat. Dit zal na aftrek van de nodige reserveringen
worden aangewend voor een verdere versterking van
de statutaire reserve.

WINSTSALDO
Door direkteur H. J. Hartman werd het jaarverslag
toegelicht. De nettowinst bedroeg 4.486 gulden (tegen
4.087 gulden in 1972). Deze zal worden toegevoegd
aan de algemene reserve. Het aantal leden bleef gelijk
nl. 111. Het aantal spaarrekeningen verminderde wel-
iswaar enigszins van 867 naar 861, maar de ingelegde
bedragen waren aanzienlijk groter. Het aantal voor-
schotten bedroeg 78 (tegen 79 in 1972), terwijl het
aantal rekening-couranthouders 243 bedroeg (228 in
1972) inklusief privé-rekeningen. Aan voorschotten
werden verstrekt voor een bedrag van 1.930.000 gul-
den (2.318.000 gulden in 1972), kredieten in reke-
ning-courant 574.000 gulden 256.000 gulden in '72).
Door de medewerkers van^W'ank werd in 1973 regel-
matig deelgenomen aan spWiale instruktiedagen. Ook
in 1973 werden de toegenomen werkzaamheden door
direkteur Hartman en zijn assistent Klein Brinke met
veel toewijding en enthousiasme verricht.
In het jaarverslag werd (oneconomische ontwikkeling
in 1973, de land- en tuin^Hrw, het midden- en klein-
bedrijf, de bouwsektor en ere ontwikkeling van de ge-
zamenlijke Rabobanken uitvoerig besproken.
In het bestuur werd de heer A. F. J. Waarle herkozen
als lid in de raad van toezicht werd de heer W. A. J.
Lichtenberg (Kiefskamp) herkozen.

Kankerbestrijding
De grote Koningin Wilhelminafondskollekte gehouden
in het kader van de landelijke aktie 1974 heeft in Vor-
den een rekordbedrag van ƒ 3.362,30 opgebracht.
In 1973 bracht de kollekte ƒ 2.590,37 op. De bekende
aktiviteiten van onze kollektantes en de wijze van kol-
lekteren met ,,de grote bus" hebben ongetwijfeld weer
tot dit sukses bijgedragen. Wij danken u hartelijk voor
uw medewerking en uw financiële bijdrage.

Bestuur KWF afdeling Vorden.

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

B&W GAAN MOGELIJKHEID
ONDERZOEKEN OM KOMMISSIE-
VERGADERINGEN OPENBAAR TE
MAKEN

BENOEMING KOMMISSIES

/. BOSCH (PvdA):

kommissievergadering
openbaar en werkwijze
van vaste kommissies
verlevendigen

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond stelde
de heer J. Bosch (PvdA) voor om in de toekomst kom-
missievergaderingen in het openbaar te houden. „Ge-
zien de groeiende mentaliteitsverandering stel ik voor
om deze gok eens te nemen."

Verschillende raadsleden voelden hier niet veel voor.
De heer J. F. Geerken (CDA) betwijfelde het of er
openhartig zou worden gesproken wanneer bv. de pers
bij een kommissievergadering aanwezig is. Burgemees-
ter M. Vunderink vond het ook een moeilijke materie.

,,In een kommissievergadering wordt wel eens hardop
gedacht. Je lanceert dan misschien voorstellen die je
later moet intrekken. Is zo'n vergadering dan open-
baar, dan wordt dit wel eens moeilijk."

Wethouder Bannink zag het helemaal niet zitten: ,,Ik
ben er huiver ig voor dat er door al deze dingen een
ambtenaar bij moet komen. Bovendien twijfel ik aan de
grote interesse. We hebben een voorbeeld gehad toen
het komplan openbaar werd behandeld en waarvoor
maar twee Vordenaren interesse toonden". De heer

Tjoonk (VVD) was eveneens van mening dat men als
raadslid beter inlichting kan krijgen van de betreffende
ambtenaren zonder publiek dan met publiek.

Uiteindelijk besloot de raad een voorstel van de heer
K. Duursma (Vordens Belang), teneinde inlichtingen
in te winnen bij gemeenten waar dit al speelt, te aan-
vaarden. Wel met de restriktie dat voorlopig op de ou-
de voet (dus niet openbaar) zal worden voortgegaan.
Bij de behandeling van de vaste kommissies van advies
en bijstand stelde de heer J. Bosch (PvdA) voor om de
werkwijze van deze kommissies te verlevendigen. „Mo-
menteel is het zo dat er onderwerpen aan de orde ko-
men die veelal enkele dagen later agendapunten vor-
men voor de eerstvolgende raadsvergadering. De kom-
missies zouden in een eerdere fase van de beleidsvor-
ming moeten worden betrokken", aldus de heer Bosch.
Burgemeester M. Vunderink was van mening dat de
verschillende kommissies daartoe zelf initiatieven moe-
ten nemen. De heer Bannink (CDA) wees er op dat
een en ander vertragend zou kunnen gaan werken. „La-
ten we eerst eens afwachten wat de begroting gaat
brengen en welke speelmogelijkheden deze begroting
biedt." De raad stemde hier verder stilzwijgend mee in.

BENOEMING KOMMISSIES

Tijdens deze raadsvergadering werden de volgende
kommissies benoemd:

kommissie voor algemeen betuur, planologie, rekreatie
en eigendomstransakties: burgemeester M. Vunderink
(vervanger wethouder Bannink), J. F. Geerken, J.
Bosch, Mr R. A. v.d. Wall Bake en J. W. M. Gerrit-
sen;

kommissie financiën en belastingen: wethouder H. A.
Bogchelman (vervanger burg. M. Vunderink), W. A.

Kok, R. J. van Overbeeke, D. Krol en K. Duursma;

kommissie gemeentewerken: wethouder Bannink (ver-
vanger wethouder Bogchelman), W. A. J. Lichtenberg,
A. Ploeger, H. Tjoonk en K. Duursma;
vergadering aandeelhouders WOG: burg. Vunderink;
idem aandeelhouders GAMOG: burg. Vunderink;
bestuur H&K: burg. Vunderink;
bestuur VRIGA: burgemeester Vunderink;

Stichting destruktiekring Oostelijk-Gelderland: burge-
meester Vunderink;

Stichting BorgstellinRsfonds voor het midden- en klein-
bedrijf in N.O.-Gelderland: burgemeester Vunderink;

Stichting Nazorgdienst Zutphen e.o.: wethouder Bog-
chelman ;

Stichting School Advies Dienst Oost-Gelderland: bur-
gemeester Vunderink;

Sportraad: J. Bosch en W. A. Kok;
rekreatieschap De Graafschap: Mr R. A. v.d. Wall
Bake:

Stichting tot huisvesting van bejaarden De Wehme:
wethouder Bannink, J. W. M. Gerritsen;

Stichting openbare leeszaal en bibliotheek: D. Krol, R.
J. van Overbeeke, wethouder Bogchelman en gemeen-
tesekretaris Drijf hout;

kommissie voor georganiseerd overleg: A. Ploeger, H.
Tjoonk en J. F. Geerken;

Stichting Dorpscentrum: J. W. M. Gerritsen en W. A.
J. Lichtenberg. Hier zal nog een ambtenaar van het ge-
meentehuis aan worden toegevoegd (dit op voorstel van
de heer J. F. Geerken);

Stichting Jeugdcentrum: Mr R. A. v.d. Wall Bake en
J. Bosch.

S.S.O.G.- voorlichting
aan raadsleden
De niet aflatende stroom van post, die gemeenteraads-
leden te verwerken krijgen, is in Oost-Gelderland mede
te danken aan de SSOG, de Stichting Streekbelangen
Oost-Gelderland. Alle nieuwe raadsleden hebben een
overzicht gekregen van de werkzaamheden van de SS
OG in het eerste halfjaar van 1974; een gebaar, dat
ongetwijfeld op prijs zal worden gesteld. Uit het nogal
indrukwekkende overzicht blijkt onder meer dat het
CBS nieuwe statistische gegevens over het EUREGIO-
gebied zal samenstellen. Het acht pagina's tellende
overzicht maakt duidelijk dat de SSOG ook in de af-
gelopen maanden heel wat heeft gedaan voor welzijn en
welvaart in Oost-Gelderland.

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

20 sept. Volksfeest Linde
21 sept. Volksfeest Linde
23 sept. Nutskursus yoga in het Jeugdcentrum

(elke week). Nutskursus pottenbakken
heren, Het Hoge 64 (elke week)

24 sept. Nutskursus emailleren, Het Hoge 64
(elke week)

24 sept. Herv. vrouwengroep Linde
25 sept. Herv. Vrouwengroep dorp
25 sept. Nutskursus pottenbakken dames begin-

ners, He tHoge 64 (elke week)
26 sept. Nutskursus textiele werkvormen, Jeugd-

centrum (elke week). Nutskursus pot-
tenbakken dames gevorderden, Het Ho-
ge 64 (elke week)

26 sept. Bejaardenkring 13.45 uur
26 sept. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
26 sept. Bloemschikkursus Floralia, Bakker
27 sept. Nutskursus pottenbakken tieners,

Het Hoge 64 (elke week)
27 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
28 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
28 sept. Bal voor gehuwden en verloofden in

café Eykelkamp
29 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
30 sept. Bloedafname-avond Ned. Rode Kruis

in de landbouwschool Nieuwstad
30 sept. Nutskursus tuinverzorging, Jeugdcen-

trum (elke week)
8 okt. Bejaardensoos Kranenburg
8 okt. Nutskursus kreatief naaldwerk, Jeugd-

centrum (elke 14 dagen)
10 okt. Bejaardenkring 13.45 uur
15 okt. Lezing NCVB zaal Eskes
16 okt. Ned. Bond v. Plattelandsvr. in zaal Smit
16 okt. Herv. Vrouwengroep dorp
17 okt. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
17 okt. Herv. vrouwengroep Linde
24 okt. Bejaardenkring 13.45 uur
24 okt. Ringvergadering Vrouwengroepen in

het Jeugdcentrum
30 okt. KPO-avond
7 nov. Bejaardenkring 13.45 uur
7 nov. Herv. vrouwengroep Linde
9 nov. Prinsenbal 'karnavalsver. De Deurdrea-

jers in residentie zaal Schoenaker
9 nov. Uitvoering Vordens Toneel in het

Jeugdcentrum
1 2 nov. Bejaardensoos Kranenburg
13 nov. Lezing NCVB in zaal Smit
20 nov. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
21 nov. Bejaardenkring 13.45 uur
21 nov. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
21 nov. Operette-avond o.l. school dorp
22 nov. Operette-avond o.l. school dorp
28 nov. Herv. vrouwengroep Linde
5 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (St. Nicolaas)

10 dec. Bejaardensoos Kranenburg
18 dec. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
19 dec. Herv. vrouwengroep Linde
19 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)
19 dec. Vrouwengroep Wildenborch (Kerst)

l)c besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan knnnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



Radio en televisie

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813 QRAETZ FAHNRICH color etoctronlc 2441

VOORAAN IN SERVICE

*
VOORAAN IN TECHNIEK

*
Ie KLAS REPARATIE-INRICHTING

zijn
op de goede weg

Door de stijgende omzet in de laatste 2 jaar is
gebleken, dat wij kunnen brengen wat het
publiek vraagt namelijk:

grote sortering
en lage prijzen!

WERKKLEDING

o.a. overalls in khaki, groen, wit, blauw
nergens voordeliger f 34 j$

WERKBROEKEN

in khaki, groen en blauw
vanaf f 19,95

WERKSPIJKERBROEKEN

diverse kwaliteiten voor f 4 O ge

SCHIPPERSTRUIEN

de grote mode, diverse kleuren ... f JQ g^
(een schip zit er bij deze prijs niet in)

Waar koopt u ze voordeliger!

WERKSCHOENEN
zwart (laag)
zwart (hoog)
bruin (laag)
En ze zijn nog goed ook!

f 25,90
f 27,90
f 34,95

WERKHEMDEN v.a f 10,—
NATOJACKS v.a f 44,95

Nu ook KINDERNATOJACKS
(met kapuchon) in de maten 104 t.m. 152
vanaf • f 37,50
KINDERSPIJKERBROEKEN
alle maten in voorgewassen en winter-

f 13,90kwaliteiten vanaf

KINDERLAARZEN

maten 23-35 .. f5,95

Partij KINDERSCHOENEN
zeer goedkoop!
Profiteer: maten 23-29 f 4405

f 17>5maten 30-35

Er is natuurlijk nog veel meer, maar komt u gerust eens kijken en de prijs
vergelijken. Tevens regenpakken, poncho's en capes!

nr-
Spalstraat 32 Hengelo Gld Telefoon 05753-1884
Verkoop van LOIS - LOVE - ROY ROGERS - LEE COOPER

Hotel-Cafe-Reetaurant

„Bloemendaal"
Stationsweg 24 . Vorden - Telefoon 05752-1227

Uw gastheer en gastvrouw hr en mevr. Dadema

Met ingang van 6 oktober a.s. zullen
wij gedurende de wintermaanden de
zondagavond vanaf 19.00 uur tot de
maandagavond 19.00 uur

GESLOTEN zijn

Met uitzondering ,
van partijen en diners op afspraak

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Marklin liefhebbers

De oude nummers moeten plaats
maken voor de nieuwe !

Ze staan voor

SPECIALE PRIJZEN
in onze etalage

Koerselmm
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Vorden

Uw vakmarvbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Door aanschaffing van een

zelfrijdende
maishakselaar
geen kantenmaaien nodig !

Beleefd aanbevelend,

B. Seesink
I ! r t Hoge 7 - Vorden - Telefoon 1572

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Op foto- en filmgebied
nu mini-prijzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Foto A.D. - Ruurlo

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Zojuist ontvangen

STOFFEN
Vlotte tweed
Bedrukte corduroy
Bedrukte fluweel
En Suedine

Japonnen-afd.
heeft een ruime sortering
vooral in de tussenmaten
CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Zutphenseweg 29 - Vorden

Te koop eetaardappelen
'Surprise' bij Harrnsen
't Schimmel Telefoon 1343

Te koop wegens aanschaf
van auto een prima brom-
fiets Puch Maxi en een
melkkar voor 4 bussen
en één melkteems bij
Eggink 'Boskamp'
Rietgerweg 4 Vorden

Te koop opfokzeugjes NL
2 t.m. 6 maand oud. Van
beste KL beren uit 6 +
en ab. moeders
H. J. Berenpas
Strodijk 7 Vorden

Daar het niet mogelijk is om
23 september alles voor
elkaar te hebben, begin ik
l oktober weer met de
verkoop van
TRIUMPH . WALA

M. Stoffels
Zutphenseweg 4 - Tel. 2367

VOOR4tUW

Wapen en Sporthandel

slttds doeltreffend!

Zntphenseweg - Vorden

**5$f en toch niet duur tó^
.*-•"• >: ww v«vs »c? A>>J %. *•<''*• ••• Jffis?Ji"*v«v i _ ^'-J'jfu \tv3Nr/fal ^v»1:-. v?» JO»\N^:WJ-

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

500 gram RUNDERLAPPEN 398
1 kilo ,

500 gram RIBLAPPEN 548
1 kilo

PAPRIKA SCHNITZELS
3 stuks

ROOMSCHNITZELS
3 stuks

FRICANDELLENSCHIJVEN
3 stuks

GEVULDE BOOMSTAM
voor

RUNDERROLLADE
500 gram

Voor de boterham:

f 5,75

f 7,00

f 10,00

f 2,55

f 2,40

f2,55

f 4,25

f4,98

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

150 gram PEKELVLEES 135

150 gram BOTERHAMWORST 89

150 gram TONGWORST 114

RUND- EN VARKEJ\SSLAGERIJ

B. G. VLOGM AN ff
NIEUWSTAD 34 - VORDEN . TELEFOON 1321

Zithoek 'Lugano'
Woongenieters die van verandering
houden, kunnen naar hartelust schuiven
met deze komfortabele groep
ZITMEUBELEN l

Wij houden die
voor u op voorraad

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Dankbaar en blij geven wij
u kennis van de geboorte
van ons dochtertje
Floran Caroline Antoinette

Wij noemen haar
FLORAN
A. G. Schurink
A. W. Schurink.

Meenink
Vorden, 17 september 1974
Burg. Galleestraat 40

Te koop
g.o.h. bromfiets Sparta
V. Eykelkamp, Vorden
Dr Lulofsweg 20

Staat ter dekking Stamboek
schapenram en aardappelen
te koop 'Surprise' en
'Pimpernel' H. J. Rietman
Geesinkweg 11 Warnsveld

FRUIT IS GEZOND!

James Grieve
HANDPEREN

Iedere zaterdag verkoop
van 9-12 uur

Huize Medler

Leden
denkt u aan do

Algemene

Ledenvergadering

van de

Ond. Waarborg
Mij 'Yorden'

op maandag 23 sept.
's avonds 8 uur

in 'Het Wapen van Vorden' ?

YOQR...

Wapen en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Staat ter dekking
ram nr G 268 M.
H. J. Berenpas
Ruurloseweg 71 Tel. 1793

Tijdschriften
Pocketg
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

D. SOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

RIJD VEILIG

RIJD FONGEKS
Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Te koop een één-assige
aanhangwagen orig. van
Weghel, laadverm. 750 kg
Telefoon 05752-2390

Attentie !
Weer volop
SNIJ-CHRYSANTEN
uit eigen kweek
(en niet duur)

Fa Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64 - Vorden

mode én
degelijkheid van

Ï<M

Nummer één in de
„TOPPOP".
In meerdere kleu-
rencombinaties

vanaf 42,95

Tegelcenfrum

G. W. Kappert
Polweg 9 - Wichmond . Telefoon 05752-1824

GRANDIOZE
AANBIEDING

O Wand-, vloertegels en plavuizen

O Uit binnen- en buitenland

O Uitsluitend Ie keus

O Ongelooflijk lage prijzen

O Gekleurd (effen of gewolkt)
inklusief lijm, voegenwit en btw
vanaf f 25,— per m2

O Tevens verzorgen wij het plaatsen

O Voor doe-het-zelvers gratis serieus
advies (zo nodig ter plaatse)

SHOWROOM GEOPEND:

Werkdagen 9.00-21.00 uur
Zaterdags 9.00-14.00 uur

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

YORDEN

J. H. Hllferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

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

let op onze
blazerkostuums!
Als u een medische man ziet lopen in een
opvallend mooi blazerkostuum, dan is hij

vrijwel zeker een klant van ons. Wij kennen
namelijk geen andere zaak met zo'n

opvallend mooie kollektie als de onze!

textiel en mode

/chooklermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

SCHOENENHUIS
JANSEN
H. Smeets - Dorpsstraat
Vorden - Telefoon 1304

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Voor nieuwe

vloerbedekking
natuurlijk naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wekelijks diverse speciale aanbiedingen

Gelders tarwebrood
NATUURLIJK

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg Vorden Telefoon 1384

HENGELO (GLD)

Zondag 22 september

Arne Jansen en Les Cigales

VERKOOP
BIJ INSCHRIJVING
Notaris Jhr Mr J. J. A. Greven te Vorden zal ten
verzoeke van de Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank
'Vorden' W.A. te Vorden bij inschrijving verkopen:
Het voormalige kantoorgebouw met erf en tuin
gelegen aan de Dorpsstraat 9 te Wichmond,
kadastraal bekend gemeente Warnsveld, sektie O
nummer 185, groot 8.50 are

Het pand is als bungalow te verbou-
wen. Betaling van de koopsom bij de
overdracht, welke uiterlijk op 9 nov.
1974 zal plaats vinden. Gunning voor-
behouden. Aanvaarding vrij van huur
terstond na de overdracht

Te bezichtigen: dinsdag en donderdags tussen
14.00 en 16.00 uur. voor het eerst dinsdag
24 september a.s.

Verkoopkondities en verdere inlichtingen te ver-j
krijgen ten kantore van Notaris Greven, voor-^
uurm<l , Burg. Galleestraat 14 te Vorden
telefoon 05752-2220

Inschrijvingen in te leveren ten voormelde
notariskantore, uiterlijk op 7 oktober a.s. om
14.00 uur. Inschrijvers kunnen bij de opening
der inschrijvingsbrieven aanwezig zijn

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1212

ZATERDAG 5 OKTOBER

voor

gehuwden en verloofden

ORKEST: THE WOODPECKEES

*

energiek
de winter in
met-

Stevige juchtlederen
„boot"

maten 6 t.m. 1l
69,95

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

BOLLEN, BOLLEN

WCÜtTOg»
Zet uw borders nu voordelig vol
met voorjaarsbollen van WELKOOP !
Bijna 200 bloembollen koopt u
voor zo'n f 35,—

Om precies te zijn:

40 scharlaken rode tulpen f 10,70
25 goudgele trompetnarcissen... f 6,85

100 blauwe krokussen f 6,—
25 rode hyacinten f 11,50

Totaal op de cent af f 35,05

Ook per soort leverbaar

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 14

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

Gems aanbiedingen!
TELEVISIE
Kleuren televisie
Schaub Lorenz kleuren ontvanger met 66 cm 110° beeldbuis
moderne sensomatic kanalenkiezer. In licht noten uitvoering
Prijs 2608,- Tiidelijk f 2248,—

Zwart wit televisie
moderne ontvanger met eenvoudige bediening 61 cm beeldbuis
vast-instelbare programma's. Prijs vanaf f 498,—

DRAAGBARE MUZIEK
Radio kassettespelers vanaf f 239,—
Erres radio kassette rekorders van 339,. nu f 299,—
Erres kassette rekorder kompleet met draagtas, mikrofoon
opnamesnoer en batterijen. Van 169,- nu f 139,—
GRUNDIG draagbare radio. Golfbereiken FM, MG en KG
Ingebouwde netvoeding van 186,- nu f 159,—
SCHAUB LORENZ draagbare radio. Golfbereiken FM en MG
Ingebouwde netvoeding van 140,- nu f 99,—

SPECIAAL
Remington scheerapparaat 2 scheerhoofden met ver-
wisselbare mesjes. Tondeusestand en sterke motor
Verpakt in luxe etui 89,50 Tijdelijk f 62,50

KOELKAST ERRES dubbeldeurskast met veel
koelruimte 185 liter, aparte diepvriesruimte van
38 liter. Prijs 847,- nu f 595,—
KOELKAST ERRES nog grote met 220 liter koel-
en 53 liter diepvriesruimte. Prijs 967,- nu f 695,—
DIEPVRIESKIST Erres inhoud 190 liter, afmeting hoogte
85 cm vloermaat; breedte 83 cm, diepte 64 cm
Met één mand en dekselslot: Prijs 748,- nu f 510,—
STOFZUIGER met zware motor, kompleet
met hulpstukken vanaf f 159,—
WEKKER Remington 24 uur weksysteem
Moderne vorm en kleuren van 59,50 nu f 53,50
STRIJKER Erres lichtgewicht
met open handgreep 39,95 nu f 27,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Bruids- en Modehuis

Beyer-Besselink
SHOWT

bruids- en
avondkleding
De nieuwste herfst-

en winterkollekties

Door onze rechtstreekse inkoop bij buiten,
landse modehuizen verkopen wij zeer exklu-
sieve kleding tegen uiterst scherpe prijzen!

DINSDAG 24 SEPTEMBER:
DOETINCHEM Amphion Theater

WOENSDAG 25 SEPTEMBER:

ZUTPHEN De Gulden Helm, Markt

MAANDAG 7 OKTOBER:
GROENLO hotel Meyer, Ruurloseweg

Aanvang alle avonden om 8 uur - Kaarten é. f 5,— inklusief koffie gebak
Reserveert u tijdig (telefoon 05448-222 tot 21.00 uur)
Ook tijdens het weekend kunt u telefonisch kaarten bestellen

Bruids- en Modehuis

Beyer-Besselink
Beltrum (bij Groenlo) Telef. 05448-222

Al die andere
jongens kopen hunvoor weer

en wind
f59,-

Coltrui in
eigentijdse
kleurtjes.
f24,90.

Kies
corduroy
voor 'n
fijne broek.

f35,-.

fijne kleren bij
Visser

li\ 'n Jongen wil er gewoon lekker
bij-de-tijds bijlopen.
Zoals z'n vrienden op school en
op straat. Kom ook 's kijken wat
ervoor jou hangt in onze fijne
Fortex jongenskollektie.

Fortex-lekker bij-de-tijds.

B.V. Machinefabriek

ten Have
In verband met de toenemende
aktiviteiten van ons bedrijf
is er plaats voor een

* RECEPTIONISTE

* TELEFONISTE

* TYPISTE

Diploma Mavo en/of machine-
schrijven, alsmede enige kantoor-
ervaring strekt tot aanbeveling

Geboden wordt een prettige werk.
sfeer op een klein kantoor en een
goed salaris

Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij

B.V. Machinefabriek ten Have

Industrieweg 8 - Vorden - Telefoon 05752-2244

Na 18.00 uur de heer Janssen, tel. 05752-2325

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ru-urloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

E.H.B.O.
afdeling Vorden

Bij voldoende deelname starten wij

7 oktober a.s. met een

nieuwe kursus
Inlichtingen en aanmelding bij

Mevrouw te Slaa
Schoolstraat 11, tel. 1297 (graag tussen 18.00 en
19.00 uur)

Volksfeest
VARSSEL
27 SEPTEMBER

20.00 uur Toneel

28 SEPTEMBER

13.30 uur Volksspelen
19.30 uur Dansen

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

SPECIAAL
ZWITSERS SLANKGEBAK

BANKETBAKKERIJ

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Voor

dames
blouses
naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Adverteren is niet goedkoop

Niet adverteren is echter duurder'.

Een heel goede manier om te
adverteren is het weekblad
Contact, ook voor u!!

Drukkerij Weevers b.v.
Vorden - Nieuwstad 12 - Telefoon u."*7.r>lM

GARANT
TRENDMAKER
VOOR MODE

EN PRIJS
ROMAGNA styledbyBaert
f 4Q Q5 Exclusief bandjes

model uit soepel
aniline rader.

CERANO
f 54,95

styled by Anita

Pumptrotteur. de
ideale combinatie

bij rokken en broeken.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

A.s. zaterdag zijn de winkel en werkplaats

de gehele dag

gesloten
Huishoudelijke artikelen

M Loodgietersbedrijf

l a ff Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landelijk erkend gasfitter

Wee/cendaanbJed/ng

Kinderspencers
UNI

EN LEUKE DESSINS

nu f 10,-
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514


