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Wat doet het
Groene Kruis
U KUNT UW KRUISVERENIGING NIET MISSEN
Natuurlijk kent u uw kruisvereniging en misschien kent u
ook de wijkverpleegster in uw eigen wijk. Maar we zijn er
van overtuigd, dat u niet precies weet, wat die kruisvereni-
ging voor u en uw gezin betekent, wat zij voor u kan doen,
wanneer u hulp hard nodig hebt.
U weet 'dat een kruisvereniging wijkverpleegsters in dienst
heeft en dat zij beschikt over een uitleenmagazijn van ver-
plegingsartikelen. U weet misschien oojk dat er een konsul-
tatiebureau is voor zuigelingen en kleuters, waar u belang-
rijke adviezen krijgt voor de verzorging van uw kinderen,
om ze zo gezond mogelijk te houden.
Maar een wijkverpleegster is er niet alleen om bij thuislig-
gende zieken wonden te verbinden, injekties toe te dienen en
langdurige zieken wasbeurten te geven. Een wijkverpleegster
is na haar ziekenhuisopleiding nog eens extra opgeleid om
mensen thuis te helpen met problemen rond ziekte en ge-
zondheid. Er hoeft niet per se iemand bij u ziek te zijn om
de hulp van de wijkverpleegster in te roepen.
Wanneer u vragen of problemen hebt die met de gezond-
heid in uw gezin te maken hebben, dan kunt u altijd de
wijkverpleegster am advies vragen. Ook als u in de inge-
wikkelde gezondheidszorg van ons land de weg niet weet,
kan zij voor u als een deskundige wegwijzer fungeren. En
hebt u vragen, waarmee u niet meteen naar uw huisarts wilt
of durf t te stappen, dan is de wijkverpleegster de juis te per-
soon om u te heel pen.
Wanneer ent gaat om aanpassingen in de woning ten be-
hoeve van bejaarden of gehandikapten, als het gaat om de
veiligheid in uw huis met het oog op peuters en kleuters -
als het gaat om juis t medicijngebruik, het toepassen van een
dieet, het volgen van een door een arts voorgeschreven leef-
regel, het thuis maken van voorgeschreven revalidatie-oefe-
ningen - kortom, wanneer u vragen hebt rond uw gezond-
heid, dan staat de wijkverpleegster voor u klaar.

ANDERE SPECIALISTEN
Uw wijkverpleegster weet erg veel, maar zij kan natuurlijk
niet alles weten. Daarom hebben de kruisverenigingen ge-
specialiseerde distriktsverpleegsters in dienst, die bij de hulp
aan een bepaalde zieke de wijkverpleegster adviseren, opdat
die zieke zo deskundig mogelijke hulp krijgt. Zo zijn er
distriktsverpleegsters voor moederschapszorg en kinderhy-
giëne (vele moeders hebben daar kennis mee gemaakt tij-
dens moeder- en kleuterkursussen), distriktsverpleegsters so-
ciale hygiëne, distriktsverpleegters voor de bestrijding van
hart- en vaatziekten, voor kanker-, astma- en tbc-bestrijding.
Daarnaast hebben de kruisverenigingen artsen in dienst,
psychologen, sociologen en nog vele andere specialisten. Zij
komen zelf bijna nooit met patiënten in aanraking, maar
verzorgen de deskundige achtergrond van de wijkverpleeg-
'ster, opdat u zo goed mogelijk geholpen wordt.

GEPLANDE GEMEENTE-AVOND
HERVORMDE KERK UITGESTELD
De door de Kerkreaad van de plaatselijke Hervorm-
de kerk geplande gemeente-avond moet worden uit-
gesteld. Reden: geen gunstige zaalruimte beschikbaar
en verder: feestelijke gebeurtenissen rond het !21/2-
jarig bestaan van het bejaardencentrum De Wchme
en de feestelijke ingebruikname van de verbouwde
en uitgebouwde school aan Het Hoge.

Nationale Kollekte
Geestelijk
Gehandicapten
Ruim 2 miljoen 125 duizend was in 1972 de opbrengst van
de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandikapten, een kol-
lekte die georganiseerd wordt 'door de drie grote verenigin-
gen voor maatschappelijk werk t.b.v. zwakzinnigen, en de
drie ouderverenigingen „Helpt Elkander" (algemeen), „Phi-
ladelphia" (prot.-chr.) en „Het Zorgenkind" (r. k.).

De kollektegelden worden aangewend voor een veelheid van
objekten op het gebied van de zwakzinnigenzorg; vakantie-
kampen, vrije tijdsbesteding en avond verzorging voor gees-
telijk gehandikapten, sportbeoefening door geestelijk gehan-
dikapten, gezinsbegeleiding waar een geestelijk gehandikapte
baby is geboren, voorlichting aan ouders en allen die met
geestelijk gehandikapten in aanraking komen, en verder al-
les dat tot verdere ontplooiing en welzijn van geestelijk ge-
handikapten kan bijdragen.

De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandikapten heeft niets
van doen met organisaties of personen welke telefonisch of
huis-aan-huis artikelen te koop aanbieden onder het voor-
wendsel dat de winst of een deel van de winst ten goede
komt aan geestelijk gehandikapten.

De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandikapten wordt ge-
houden van 15 t/m 20 oktober 1973 d.m.v. kollektebussen,
intekenlijsten en -boekjes, kollekte-envelopjes en kollekte-
bonnen.

Mr. Aantjes spreekt
voor A.R. Kiesver.
Zoals al eerder in dit blad is vermeld, komt Mr W. Aantjes
spreken voor de AR-kiesvereniging. Als datum werd toen
genoemd 22 oktober a.s. Wegens een belangrijke vergade-
ring van de CBTB en andere landbouworganisaties op 22
oktober, hebben we gemeend er goed aan te doen de verga-
dering van de AR-kiesvereniging te verschuiven naar 29 ok-
tober a.s. in zaal Eskes. Gelukkig was de heer Aantjes ook
bereid op deze datum naar Vorden te komen.

Prins Konstantijn
de derde zoon
van prinses
Beatrix en prins
Claus wordt
11 oktober 4 jaar

i

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkcl

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de
orde:

1. het aanplakverbod/spijkers in bomen; en verder -
als vervolg op de publikaties van Vorige weken -:

2. de Ziekenfondswet, en

3. de Werkloosheidswet (WW).

ad l AANPLAKVERBOD/SPIJKERS IN BOMEN

Zoals u allen ongetwijfeld enkele welken geleden hebt
vernomen, heeft 'de raad van de gemeente Vorden be-
sloten een fors bedrag uit te trekken voor de restau-
ratie van de eik en de twee paardekastanjes op het
dorpsplein.
Bij het onderzoek naar de gezondheidstoestand van
deze bomen is gebleken, dat zich met name in de
grote eik zeer vele spijkers bevinden, grote en kleine,
de oorzaak hiervan ligt voornamelijk in het aanspij-
keren van bekendmakingen aan deze bomen.
Doordat de spijkers in het nervenstelsel van de bo-
men paan roesten, wordt de gezondheid der bomen
(extra) schade toegebracht.
Het gemeentebestuur ziet zich dan ook genoodzaakt
streng te gaan toezien op de naleving van artikel 30
van de Algemene Politieverordening, dat zegt: ,.hct
is verboden om, zonder vergunning van B&W, ge-
drukte of geschreven stukken, prentwerken, tekenin-
gen of andere voorwerpen te hechten aan . . . bo-
men . . .".

Aan de pol i t ie is opgedragen overtreders van deze be-
paling te verbaliseren en strafrechtelijk te laten ver-
volgen.

Verwacht wordt echter, dat door deze publikatie (ver-
dere) overtredingen achterwege zullen blijven, niet
alleen omdat dan geen vervolging plaatsvindt, maar
ook omdat men het nut van het behoud van (de) bo-
men inziet.

ad 2 DE ZIEKENFONDSWET
De Ziekenfondswet beoogt de verzekerden een doel-
treffende geneeskundige verzorging te waarborgen.
Er is een verplichte verzekering, een bejaardenverze-
kering en een vrijwillige verzekering.
Tevens bestaat er de mogelijkheid ten aanvullende
verzekering te sluiten.

• Verplicht verzekerd zijn werknemers, die een vast
overeengekomen loon verdienen van niet meer dan
ƒ 20.900,— per jaar. In de regel is de echtgenote -
tenzij zij zelf in loondienst is - gratis medeverzekerd.
Dit geldt eveneens voor de niet in loondienst zijnde
kinderen beneden zestien jaar en de studerende, in-
valide en de moeder vervangende kinderen van 16
tot 27 jaar.

• De vrijwillige ziekenfondsverzekering geldt voor
degenen, die niet onder de verplichte ziekenfondsver-
zekering vallen en wier jaarinkomen een bedrag van
ƒ 20.900,— per jaar niet overschrijdt.
De premie wordt per persoon berekend, met dien ver-
stande, dat voor kinderen beneden 16 jaar geen pre-
mie verschuldigd is. Wanneer het inkomen lager is
dan ƒ 12.450,— per jaar kan in bepaalde gevallen re-
düktie op de premie worden verleend.
Wat de premie voor de verplichte verzekering aan-
gaat, geldt, dat deze voor de werkgever en werknemer
ieder 4,45 procent van een maximaal bedrag van
ƒ 68,— per dag bedraagt.

• Voor de bejaarden is de hejaardcnvcrzekcring van
groot belang. De verzekering is uiteraard alleen toe-
gankelijk voor personen van 65 jaar en ouder en
slechts dan, indien hun inkomen niet meer bedraagt
dan ƒ 13.821,— per jaar. In dat geval biedt zij zeer
zeker voordelen.
In deze situatie hebben wij te maken met gezinspre-
mies: de echtgenote en kinderen beneden 16 jaar als-
ook zieke, gebrekkige, studerende kinderen en kinde-
ren, die de moeder vervangen, zijn gratis medeverze-
kerd.
De premies variëren naar gelang van het inkomen
en zijn:
ƒ 27,40 per maand bij een inkomen

tot ƒ 9.096,—
ƒ 54,75 per maand bij een inkomen

van ƒ 9.096,— tot ƒ 10.106,—

ƒ 68,45 per maand bij een inkomen
van ƒ 10.106,— tot ƒ 11.964,—

ƒ 95,80 per maand bij een inkomen
van ƒ 11.964,— tot ƒ 13.821,—

Alleenstanaden betalen in de 4e inkomensgroep
ƒ 68,45 per maand, of ƒ 15,75 per week.
Voor de vaststelling van het inkomen, die in de re-
gel plaatsvindt door de tussenkomst van de gemeente,
wordt rekening gehouden met alle inkomsten, behou-
dens met de vakantie-uitkering 'krachtens de AOW.

• Naast de verstrekkingen welke krachtens de Zie-
kenfondswet kunnen worden verkregen kan bij lid-
maatschap Van het aanvullingsfonds nog aanspraak
worden gemaakt op de bepaalde verstrekkingen.

ad 3 DE WERKLOOSHEIDSWET (WW)

Deze wet heeft ten doel de werknemers tegen gel-
delijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid te
verzekeren.
De voorwaarden van het verzekerd zijn, zijn gelijk
aan die van de ZW en de WAO.
De uitkering bedraagt 80 procent van het dagloon,
dat zowel aan een minimum als aan een maximum
gebonden is.

Een verzekerde die werkloos is, dient zich bij eerste
gelegenheid als werkzoekende te laten inschrijven bij
het Gewestelijk Arbeidsbureau, en zich binnen 24 uur
na het intreden der werkloosheid te melden bij de
bedrijfsvereniging waarbij zijn laatste werkgever is
aangesloten.

Het is van het grootste belang voor de verzekerde,
dat hij zich terdege op de hoogte stelt van de voor
hem geldende kontrolevoorschriften, waarvan hem bij
zijn melding een exemplaar wordt verstrekt.

De uitkeringsduur krachtens de WW bedraagt 26 we-
ken. Zoals bekend, kan de werknemer als hij daarna
nog werkloos is, aanspraak maken op een uitkering
op grond van de Wet Werkloosheidsvoorziening. Dit
geldt ook, onder zekere voorwaarden, als hij niet-
onvrijwillig werkloos is (gewoonlijk tegen een lager
percentage) of te weinig dagen heeft gewerkt om voor
een WW-uitkering in aanmerking te komen, en overi-
gens in nog andere situaties. Aangezien hier echter
sprake is van een algemene sociale voorziening en
niet van een sociale verzekeringswet, gaan wij hier
thans niet nader op in, maar stippen wij deze moge-
lijkheid slechts aan.

De premie krachtens de Werkloosheidswet is, bere-
kend over een dagloon van ten hoogste ƒ 125,— bij
een vijfdaagse werkweek, 0,55 procent, zowel voor
werkgever als werknemer.

De wet wordt uitgevoerd door de bedrijfsverenigin-
gen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten]

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. Veenendaal

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink. Tekstgedeelte uit de Berg-
rede van Jezus: Mattheus 5:13-16 „Kenmerk van de Kerk"

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. van der Zijst te Warnsveld
19.00 uur ds. J. B. van der Zijst te Warnsveld

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 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, woenidag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUTSARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de Consis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Old.

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., ttl. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

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 nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

r»£.? BURGERLIJKE.,.
STAND H^

fJftHte.

Geboren: Derk Christiaan zoon van D. C. Onsteak en
G. H. Meijerink;Christian Martijn zoon van H. J. Wig-
gers en H. J. M. Spekreijse
Ondertrouwd: G. Vosselman en J. C. Meijer
Overleden: D. J. Jolink echtg. van G. J. Wisseliak, 85 jr

KOERSELMAN CASSETTES



popla
toiletpapier

PER mK4 ROLLEN

1«38

MAMMOET
KOEK
ca 700 gram

voor maar

jonker fris
appelmoes

PER LITERBUK

2 heerlijke

BANKET-

STAVEN
per pak nu voor

Roden

MARIE

BISKWIE
3 voor

MUSKETIERS
3 repen van 90 voor

MELO CAKES een lekkernij van cakes,
meloen en chocolade nu van 159 voor ...

Diverse soorten
SMARIUS KOEKJES per pak

Grote zak vol
ENGELS DROP nu voor

HEERLIJKE KLETSKOPPEN
(koekjes) nu voor

PCD ROODMERK KOFFIE
500 gram van 412 voor

De nieuwste allesreiniger

FRIS EN REIN
ki/of/es van 329 voor 267, bij ons

2.39
Standaardfles

van 783 voor 154, bij ons

1.29

Nieuwe oogst BRUINE BONEN
500 gram voor ,

KOFFER ZEEPPOEDER ALL
van 835 voor

FRAMBOZEN BESSEN WIJN
literkruik van 255 voor

GROTE FLES ADVOKAAT
van 525 voor

HERO Grosseile RODE BESSEN
LIMONADE van 115 voor

De enige echte SEVEN UP
grote fles van 99 voor

vlees en vleeswaren uit onze super-slagerij

Kerry schijven 3 stuks . *. .
Hamburgers 3 stuks . . . .
Roomsnitzels 3 stuks . . . .
Hachevlees 300 gram . . . .
Magere speklappen 500 gram. .
Runderstooflappen 500 gram. .
Heerlijke malse riblappen 500 gr.
Wiener snitzeis per 100 gram. .
Laat onze chef-slager uw diepvries vullen

VOOR- EN ACHTERBOUTEN diepvries klaar, nu speciale prijzen!

150 gram GEBRADEN GEHAKT 79
150 gram ZURE ZULT 79
250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST (aan stuk) 99
150 gram HAMWORST 109
150 gram BOERENMETWORST 119

Weer voorradig: DE ECHTE 84KBLOEDWOftST.'

groente en f ruit

Groente en vfeesrek/ame
geldig f.m. zaterdag

Cox s Otyge -JA«

Goudreinetten

Fijne handperen
Bonne Louise, per kg

Handsinaasapp.
(Uruquay) 10 stuks

Perssinaasappel.
n stuks .

Blauwe druiven
(Belgische) 500 gram

Witte druiven
(Italiaanse) per kg

Gekookte bietjes
500 gram

Panklare andijvie
500 gram

Mooie verse dfldfldS

(Ivoorkust) per stuk

SLIJTERIJ
LEGNER VIEUX
literfles van 990 voor

Dubbele crème LIKEUR

'de Bananas' nu

Oize bekende

TANNER SHERRY

van 525 voor .

875

850

398

Lux vloeibaar voor de
afwas, flakon v. 260 v.

Lux TOILETZEEP

3 stukjes van 177 voor
(m. gratis washandje)

Diepvries PATAT-ES
FRITES kilo

Diepvries HAANTJES
950 gram

Emmertje Zure Haring
ca 6 st. van 189 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 12 32



Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van onze
zoon

MARTLJN
Bij het H. Doopsel zal hij
de namen ontvangen
Christian Martyn

Henk Wiggers
Hermien Wiggers-

Spekreijse
Vorden, 4 oktober 1973
Brandenborchweg 8

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte
van ons zoontje
OSCAE

Tonny en
Bert Overbeek

Vorden, 4 oktober 1973
l'utphenseweg 79

Langs deze weg willen wij
allen die ons op onze
huwelijksdag met geluk-
wensen, bloemen en kadoos
bedacht hebben, hartelijk
danken

Gerrit en
Lena Begieneman

Vorden, oktober 1973

Door Gods goedheid werden
wij verblijd met de geboorte
van een dochter
BERDIE JEANETTE

H. Wubs
J. Wubs-Antink

Tollebeek N.O.P.
9 oktober 1973

Te koop aangeboden
4 goed onderhouden clubs
en geel regenpak
De Stroet 20

Afwezig:
N. J. EDENS tandarts

Op donderdagmiddag
18 oktober en
op vrijdag 19 oktober

Waarneming:
Tandarts Haccou, Vorden
Pr. Bernhardweg 3
Spreekuur op vrijdag van
9.00-9.30 en 13.30-14.00 uur

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

Te koop l paar z.g.a.n.
Puma voetbaschoenen maat
6%, gewone schoenen
Beerning
Raadhuisstraat 9

Te koop jonge konijnen
Henny Steenman
Veldslagweg 7 Vorden

Won/nggids
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor.
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
huis

W.J.deWüdejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaj
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

Te koop plm. 1.5 ha
rooibare knollen
Briefjes inleveren voor
vrijdag 12 okt. 18.00 uur
H. v.d. Mey
Hackfortselaan 2 Vorden

Te koop 3-gaats
Etna huishoudkachel
H. C. Kettelerfl
B.v.Hackfortweg 4

Te koop Shetland pony
hfngstveulen
R. Groot Nuelend
Lindeseweg l

Te koop z.g.a.n. wandel,
wagen met regenscherm en
boodschappenmand
't Jebbink 27 Vorden

GERRIT ADDINK
en
TONNY BLOEMENDAAL

Mede namens onze ouders delen wij u mede,
dat wij op vrijdag 19 oktober a.s. 's morgens
om 11 uur in het gemeentehuis te Markelo in
het huwelijk hopen te treden

Om 14.00 uur wordt in de Ned. Herv. Kerk te
Markelo ons huwelijk door de Weieerwaarde
heer Ds A. N. Doornhein ingezegend

Markelo, Ensinkgoorsdijk l
Vorden, 't Hoge 44
Oktober 1973

Toekomstig adres: Ensinkgoorsdijk l

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café
'De Haverkamp' Stationsstraat te Markelo

Huweiyksafkondiging

In het jaar 1973, de 19e oktober zal D.V. te
half twee worden voltrokken het huwelijk van

GERARD NIJENHUIS
en
JOKE ROOZENDAAL

De huwelijksdienst, aanvang 2 uur zal wor-
den gehouden in de N.H. kerk te Vorden.
Deze zal worden geleid door
ds J. C. Krajenbrink

Vorden, oktober 1973
Galgengoorweg 12-H.K. van Gelreweg 38

Toekomstig adres: Galgengoorweg 12, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 uur tot
17.30 uur in 't Wapen van Vorden
Dorpsstraat 10

Diep bedroefd doch innig dankbaar, geven wij u
kennis van het overlijden van onze geliefde man,
behuwd-, groot- en overgrootvader

DERK JAN JOLINK
echtgenoot van G. J. Wisselink

in de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Vorden: G. J. Jolink-Wisselink

Ruurlo: D. J. Bloemendal-Jolink
G. J. P. Bloemendal

Leeuwarden: A. Jolink
D. J. Jolink-Hissink

Vorden: A. J. Pelgrum-Jolink
G. J. Pelgrum

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 5 oktober 1973
De Wehme, Nieuwstad 44-1

De teraardebestelling heeft plaatsgehad woensdag
10 okt. op de Alg. Begraafplaats te Vorden

Na een langdurige ziekte is in volle vrede van ons
heengegaan, onze geliefde moeder, behuwd-,
groot, en overgrootmoeder

GERDINA JOHANNA LIEVESTRO
wed. van J. Weigraven

in de ouderdom van 83 jaar

Uit aller naam:
G. J. Assink-Welgraven

Vorden. 9 oktober 1973
B. van Hackfortweg 6

De teraardebestelling zal plaats hebben zaterdag
13 okt. om 13 uur op de Alg. Begraafplaats te
Vorden
De overledene is opgebaard in de aula van de
Verenigde Ziekenhuizen, Coehoornsingel 3 te
Zutphen, bezoekuren van 4-5 uur

Voor uw auforf/fessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

REKLAME vrijdag en zaterdag:

Hazelino's en
Slagroompunten
BAN KETBAKKERIJ

J. Wiekart
. Oallfestraat - Teïefooa 175)

Woonvisie
Meubelen

kwaliteitsmeubelen
Zie onze speciale folder

NATUURLIJK IS ONZE VOORRAAD

Veel groter
dan hierin afgebeeld !

Kom gerust binnen
en kijk vrijblijvend rond!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 15 tot en met 20 oktober a.s.

Levensmiddelenbedrijf

ESKES

WOENSDAG 17 OKTOBER

ontvangen wij weer

eikels
van 's middags 13.00 tot 17.30 uur
a 10 cent per kg

lemmers
Nieuwstad 46 - Vorden

Buurtvereniging Delden
Organiseert op zaterdag 13 okt. a.s

oriënterings-droppin
Start om 19.30 uur bij café 't Zwaantje

BlazerJtostuum,
voorde
man die

weet
wat hij

wil

A'le andere mannen adviseren wij;
probeer deze nieuwe stijl in de klassiek
sportieve lijn eens uit! Nieuwste mode-
effekten. In gedekte tinten. Een mode,
die mannen maakt!

l Trefpunt van mode voor morgen

Waarom...
zouden al d/e anderen we/ en u n/et eens een
keer naar Derksen gaan. Alleen maar om hè.
fe proberen, want weef u, hef blijft niet bij
die ene keer.'

Waarom niet?
omdat u l u ziet het zelf in deze advertentie)
altijd stukken voordeliger uit bent dan waar
ook. Omdat u er prettig geholpen wordt.

Omdat wij meer service geven dan wie ook.

Omdat bij ons de klant geen nummer is.

Daarom!
Herf staanbiedingen:
Kinder pyama's
Neem mee ...... f6,00

Kinder stretchbroek
pracht

kwaliteit f 12,-
Kinder laarzen
.maten

20 t.m. 31 . f4,75
Heren kolberts
in ruit en effen vanaf f 64,— De duurste f98,-
Nato jacks
nergens voor

die prijs f44,95
Nato jacks
voor kinderen

mt. 140 t.m. 164 . f39,50

Partij zwarte Terlenka pantalons
wijde pijp en omslag f 44,95
Tweed pantalons

f29,50
Werkschoenen
hoog en laag

vanaf — f25,90

Derksen's Goederenhandel
S palstraat 32 t naast de rk kerk)

Telefoon 05753-7884 - Hengelo Gld

TAPIJTcouponnenweek
Diverse mooie restanten

kamerbreed tapijt
zowel wol als nylontapijt

Nu ver beneden de prijs!
BENT U TOE AAN NIEUW TAPIJT?

Kijk dan even of er voor u wat bij is!

Graag tonen wij u onze gehele kollektie

NYLONTAPIJT
400 cm breed, per meter reeds vanaf

f79,-
UW TAPIJTZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

vers van nef mes
u/f onze keurslagerij IKEURSIAGER

n goeie vinger

Kassakoopje Roomboter BANKETSTAAF 89 cent
UIT ONZEZUIVELAFDELING
Magere vanille vla f A QQ
hele liter van 108 voor V J| W W

f 0,99
Dagmelk f O 71
hele liter voor \J j i l

Groente en fruit

VLEES
Mag. malse riblappen l R 70
500 gram voor ................................................ \J • § \J

Doorr. runderlappen f yi 70
(BOTERMALS) 500 gram .................................... •• f O

Prachtige bieflappen f C
(MALS) 500 gram voor ....................................... Vi

Mag. gesn. hachevlees f A IR
500 gram voor ................................................... ^mMÊ \J

Gelderse schijven f 1 Rft
3 stuks voor ...................................................... IjW V

Kerry schijven f 1 RA
3 stuks voor ...................................................... IjW W

Hamburgers f 1 RH
3 stuks voor ...................................................... l| W

Wiener snitzel
(kant en klaar) per stuk voor

Vrijdag en za
uit eigen keuken 500

,f 1,
terdag Nasi&Bami f
500 gram slechts JLB

woensdag Gehaktdag f 9 50
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram ï W

vrijdag Verse Worst f 2 98
500 gram voor fcij^r%^

Magere chocolade vla
hele liter van 108 voor

dagelijks vers
Golden Delicious 2 kg . ,
Witlof 500 gram . . . ,
Moesapp. goudrein. 1% kg
Bloemkool per stuk . .
Groente en fruitreklame geldig f.m. zaterdag

MAANDA<ftN DINSDAG:

Prei 1 kg
Gesned. koolraap 500 gr.

f 1,48
f 1,38
f 0,98
f 0,98

f 0,58
f 0,39

Zolang de voorraad strekt Een bos Spinchrysanten f2,49
FIJNE VLEESWAREN altijd lekker vers!

uit eigen worstmakerij

150 gram PALINGWORST f 1 |0

150 gram ZURE ZULT f 0.88

300 gram ECHTE BOEREN LEVERWORST f 15 59

ECHTE PATE champign. en peper 100 gr. |

DIEPVRIES
BIEFBURGERS 2 stuks van 175 voor f 1,59

HAWAIBURGERS 2 stuks van 179 voor f 1,59

SOEPGROENTEN . nu van 48 voor f 0,39

MODES DAMESVEiRBAND
20 stuks, van 225 nu f 1,89

AZET APPELMOES
jampot, 2 voor —

Pot Duyvis SPERZIEBONEN
van 139 voor 123, nu ,

SIEBRAND BLOEDWIJN
van 625 voor .

MARTINI rood, wit of dry
nu

OLYARIT BLAUW van 78 voor
OLVARIT ROOD van 93 voor
OLVARIT FRUIT van 90 voor

f 0,98
f 0,98
f4,98
14,95

f 0,69
f 0,79
f 0,79

VIVO UP
liter voor
VIVO CASSIS
liter voor

TUTTI FRUTTI
200 gram
HAZELNOOTPASTA
van 192 nu

AZET KERSENJAM
nu
VIVO KROEPOEK
van 98 nu
2 zak ROYCO GROENTESOEP
van 132 voor
KEMT HAARSPRAY
grote bus van 425 voor

f 0,79
f 0,99
f 0,99
f 1,79
f 0,98
f 0,79
f 1,09
f 2,99

PLEDGE OF CITRO PLEDGE
spuitbus van 395 voor

SCOT KEUKENROLLEN
2 rol van 224 voor .

DRAAGKARTON DIXAN
van 820 voor 698, bij ons

VIVO CHOCOLADEDRANK
liter van 89 voor .

STUKJES ANANAS
iiterblik

VIVO SPEKULAAS
van 115 voor .

THEE- OF NOOTKRANSEN
een pak nu voor

f 2,99
f 1,75
f 5,98
f 0,69
f 0,99
f 1,05
f 0,55

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m 15 oktober
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VEEL BELANGSTELLING
VOOR JUBILEREND

VORDENS DAMESKOOR
De receptie die het Vordens Dameskoor zaterdagmiddag
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 't Wapen
van Vorden hield, werd druk bezocht. Onder de aanwe-
zigen o.a. burg. van Arkel en echtgenote, die evenals
vele anderen welkom werden geheten door ceremonie-
meester Joh. Norde. Het bleek een goede greep van het
bestuur om de heer Norde als zodanig aan te stellen
want hij kweet zich met veel humor van zijn taak. Voor-
zitster mevrouw Klein Brinke liet op uitvoerige wijze
de 25 jaren de revu passeren waarbij ze nog eens on-
derstreepte dat wijlen de heer Wolters voor het koor
(17 jaren dirigent) heeft betekent. Mevrouw Klein Brin-
ke vond het bijzonder jammer dat de muziektent in
Vorden zo weinig wordt gebruikt. De verenigingen wil-
len wel, maar het publiek heeft er geen belangstelling
voor, aldus de voorzitster.

Hierna voerde de burgemeester het woord namens het
gemeentebestuur en de plaatselijke afdeling van het
VVV. Vordens eerste burger vond het een merkwaardig
feit dat het koor steeds op konkoersen een Ie prijs in
de wacht sleept. Vandaar dat in de hoogste afdeling ge-
zongen wordt, hetgeen een extra felicitatie waard is.
Het wordt door de inwoners van Vorden zeer op prijs
gesteld dat u met kerkelijke feestdagen ook menigmaal
in de kerken zingt. Het VVV is u bovendien zeer erken-
telijk voor de konserten die u in het kader van do VVV
programma's geeft. Wij zijn trots op het Vordens Da-
meskoor en haar prestaties en vele liefhebbers van de
koorzang met ons, aldus de burgemeester, die een gc-
schenk onder couvert aanbood.
Namens de chr. gemengde zangvereniging Excelsior
voerde de heer Kulsdom het woord. Hij had in de krant
een foto gezien van het koor toen en nu. Op beide foto's
staan 35 dames afgebeeld, dat geeft mij te denken. Je
zou zeggen er is iets mis, wanneer we de toevloed van
mensen naar Vorden in aanmerking nemen. De ru>er
Kulsdom deed een beroep op de Vordense bevolking om
zich bij een koor aan te sluiten. Zijn laatste woorden

werden tijdens het slotwoord door mevrouw Klein Brin-
ke nog eens duidelijk onderstreept.

HULDIGING
De vice.voorzitster van het dameskoor mevrouw Vlog-
man riep hierna de dames Klein Brinke, Wissels, Wol
ters, Groot Roessink, Wuestenenk, Norde, van de Berg
en Voskamp naar voren in verband met het feit dat deze
dames vanaf de oprichting lid zijn van het koor. Ik vind
dit een enorme prestatie en het is mede aan u te dan-
ken, dat we in de hoogste afdeling zingen, aldus mevr.
Vlogman die vervolgens alle dames een bloemenhulde
bracht. Het traditionele speldje van het bondsbestuur
houden de dames nog te goed, want de heren bestuurs-
leden waren deze middag verhinderd aanwezig te zijn!

SUPPORTERSVERENIGING
Tot slot kondigde ceremoniemeester Norde zich zelf aan
Namen.1? de supportersvereniging bood hij de dames een
map aan om de muziekstukken in te bewaren. Als sym-
bool werd mevrouw Klein Brinke de eerste map over-
handigd. Zaterdagavond na afloop van het konsert deed
de supportersvereniging er nog een schepje bovenop
en werden de dames verrast met een gift van f 1400
die de supporters door middel van aktics bijeen hadden
gekregen. Tevens werden de jubilarissen met een bloe-
metje vereerd.

Zaterdag;middag aan het slot van de receptie bedankte
mevrouw Klein Brinke alle sprekers(sters) voor hun
welgemeende woorden en werd burg. van Arkel door
haar gefeliciteerd met het feit dat hij al deze 25 jaren
het Vordens Dameskoor van nabij heeft meegemaakt.

's Middags recipieerde het bestuur van Vordens Dameskonr
waarvan velen gebruik maakten om hen te feliciteren.

JUBILEUMCONCERT

Het jubileumconcert welke gehouden werd in de Ned. Her-
vormde kerk, omdat er in Vorden geen andere goede zaal
aanwezig is, werd een sukses. De dames in hun nieuwe uni-
formen (welke vervaardigd zijn door het Vordense confectie-
bedrijf Lammers) zagen er keurig verzorgd uit, vooral de
kleur van de jurken deed het zeer goed.
Mevr. Klein Brinke heette allen hartelijk welkom en was
verheugd dat de belangstelling goed was. Ze bracht dank
aan de Kerkvoogdij voor het beschikbaar 'stellen van het
kerkgebouw en de koster voor zijn hulpvaardgheid. Van de-
ze gelegenheid maakte zij tevens gebruik om de muzikale
begeleiding van leden van het Oostgelders Symfonie Orkest
en de solisten Maria van Hassel en Joke de Vin aan te kon-
digen. Ze vroeg de aanwezigen ditmaal het gebouw niet als
kerk te zien maar als concertzaal waarmee zij maar bedoel-
de dat er best geapplaudiseerd mocht worden.
Onder leiding van dirigent Peter 'Best startte het koor met
het nummer In Dulci Jubilo, waarbij het 'begin verloren ging
door plankenkoorts van de dames, welke zich gelukkig snel
herstelden. Het tweede nummer, De Meezen, werd keurig

gezongen waarbij duidelijk naar voren kwam dat het koor
over enkele zeer goede stemmen beschikt. In het nummer
De Nagtegael kwam de samenwerking met de dirigent op
duidelijke wijze naar voren en dit nummer werd gekoncen-
treerd en goed vertolkt. Voor het doorsnee publiek was het
misschien leuker geweest een populair nummer in te lassen
want niet iedere bezoeker is uiteraard een zangkenncr.
Met het Stabat Mater wist het koor met begeleiding van het
orkest zeer veel bijval te oogsten. Speciaal de partijen van
de solisten Maria van Hassel sopraan en Joke de Vin alt,
welke laatste wij bijzonder veel lof willen toezwaaien, bracht
het geheel op een dusdanig niveau dat gesproken mag wor-
den van een alleszins akseptabele vertolking van Pergolesi's
Stabat Mater. Een pluim op de hoed van dirigent Peter
Best is hier zeker op zijn plaats, vooral omdat het koor
slechts éénmaal met orkest en solisten had geoefend.
Na afloop van het anderhalf uur durend concert bracht
mevr. Klein Brinke alle medewerkenden dank en overhan-
digde zij de soli'sten en de dames uit het orkest een boeket
bloemen. Het Vordens Dameskoor kan terugzien op een
geslaagd jubileum, waaraan het concert de f inishing touch
gaf.

Ingeschreven
Door inspekteur Nicuwenhuis /j j n de volgende dieren
in het NRS ingeschreven:

Jetty 10 b+ 81, Henriëtte 5 b+80, Betsie ABSSKol.
van L. H. Visschers; Betsie 4 b77 en Toos b-74 van
H. W. Mullink; Mina 171 b + 81KS van L. Groot Bramel
Gretha b78, Annie b77 en Mar ja b78, G. J. Ruiterkamp
Irene b + 80 van J. Amtink; Bea b78 van J. W. Bijenhof
Karolien b77, Irene b76 van G. J. Arfman; Betje b79
Daantje b+ 880 en Dini b78 van B. T. Bennink; Gizette
l b75 en Linette b+ 82 van G. J. Zweverink; Roeli b78
Marja b77, Betsy 8 b79 Marjelle b+80 en Liesje 6 b77
van A. J. Oltvoort; Rozetta b79 en Geesje b77 van G.
Dijkman; Irma b 75 van W. A. J. Wissink; Let t a 2 b78
van G. Smeenk; Klaske 2 b78 en Kora b79 van J. W.
Temmink; Erika 3 b+ 81, Witje 2 b75, Mitha 4 b76
van G. J Knoef; Sijlie b77 en Neeltje b 75 M. J. Lebbink
Corrie b77 en Daatje b76 van C. G. Vliem; Dedi b76
Derksie b78, Dora b78 Delila b78, Margje b78, Jetje
b78, Barnadien b + 80, Berdrin b + 80, Debora b76 en
Brigette b78 van B. Voskamp; Mini b76 van G. A. Re-
gelink; Erna b77 van H. Heuvelink; Dora 4 b79 en

Dora 4 b-74 van H. Regelink; Rita b77, Loes b78, Ma-
rijke b75 Maud b-74 van G. A. Gotink; Greetje b77 van
H. Wesselink; Danny b77 en Dinie b78 van B. Abbink;
Lina b77, Lina 2 b76, Kaatje b75, Lcentje b77, Lam-
berta b78, Laura b77 en Leida b77 van L. Gotink;
Grada 9 b-73, Gerda 6 b77 van G. Wagenvoort; Ruth
60 b77, Gretha 25 b78, Ruth 61 b79, Geertruida 32 b76
Ruth 56 b77 en Gretha 26 b79 van D. Borgman; Mieke
b-74, Greta b+81 en Simone b + 81 van D. J. Tjoonk
& Zn; Mien b77 en Mirna b78 van H. Boenink; Liene
3 b79 van Erven Besseling, Bertie b75 van H. Rietman;
Minke 5 b+ 84 van Coveco stal; Bontje 17 b79 van A.
J. Vruggink; Dora 80 b+80, Reina b + 80, Hentje b77
en Rini b79 van M. Regelink; Bea b77 van D. A. Lense-
link; Lientje b + 80, Sofitje b79, Nannette b76 en Rine-
ke b+ 82 van B. van Til; Lene 40 b + 80, Lena 41 b78,
Gezien 2 b76 van B. H. Koning; Trees 80 b78, Heintje
91 b + 80, Heintje 74 b + 80KS van D. J. v.d. Horst
Nora b75, Orlanda b+80, Loes b76, Noesje b79, Nineke
b78 en Pelmora b + 81 Piëta b77, Poletta b77 van H.
W. Wiegman; Klaske b + 80 KSE, Christola b77, Terisia
b78 en Blessientje b78 van H. J. Klein Kranenbarg
Jannies Robin b76 def. van H. J. Rietman; Mark b.voorl.
van G. J Stegeman; Roza's Thorwald b78 def. van
G. Berenpas.

*\+i„SPORT-
BROEDER"
CANUTUS
JUBILEERT
Ratti-jeugdleider viert

40-jarig kloosterfeest

Er zullen maar weinig men-sen zijn in Kranenburg, Vorden,
Zutphen of omliggende plaatsen, aan wie de naam „Broe-
der Schilder" iets zegt, maar praat je over de „Sportbroe-
der" of de Ratti-jeugdlcider Canutus dan kent iedereen hem.
Officieel op donderdag 11 oktober herdenkt de in Achter-
hoekse voetbalkringen zeer geziene broeder Canutus ofm
de dag dat hij voor 40 jaar zijn intrede deed in de orde van
de Franciscanen of Minderbroeders.

LEVENSLOOP
In het „hoge noorden": Heerhugowaard (N.H.) werd hij op
27 oktober 1917 als A. S. Schilder geboren; 5 oktober 1933
deed hij zijn intrede bij de Franciscanen in het klooster te
Alverna en werd op 11 oktober d.a.v. ingekleed. Tot 1935
verbleef hij hierna in het klooster te Venray. Vervolgens
ging hij naar het noviciaat in Venray en was achtereenvol-
gens in diverse funkt ies werkzaam in Alverna en Venray.
Ruim 9 jaar woonde hij in het klooster te Woerden tot 1949
ging daarna een jaar naar Watersleide bij Sittard, in 1950
naar Bleyerheide en kwam in 1951 naar het klooster te
Kranenburg. Hier werd hij door zijn overheid aangesteld
als missie-propagandist voor het rayon Gelderland, Overijs-
sel en de N.O.-polder.

KONTAKTEN MET RATTI
Vanaf 1957 dateren zijn kontakten met de sportvereniging
R a t t i . ,,Eerst ging ik altijd kijken naar de zondagmiddagwed-
srijden van de Rattianen. De toenmalige voorzitter A. Wo-
pereis vroeg mij of ik jeugdleider wilde worden en dat heb
ik graag geaksepteerd". aldus^^ieder Canutus. Jeugdleiders
waren toen ,,dun" gezaaid erMPgauw kreeg hij de leiding
over r u i m 60 junioren en pupillen die bij de vereniging wa-
ren aangesloten Het was echter woekeren met de tijd, om-
dat hij praktisch alleen stond. Toen in maart 1960 bekend
werd dat broeder Canutus - die zich inmiddels erg populair
had gemaakt - naar Woerden^^» overgeplaatst, was de te-
leurstel l ing groot. Na een jaar^woerden werd hij benoemd
als portier aan het Minderbroedersklooste in Maastricht.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan want in de
Limburgse hoofdstad was hij in no time jeugdleider bij de
Sportclub MK( .

WEER TERUG
Groot was de vreugde bij Ratti toen de sympathieke broe-
der in oktober 1966 opnieuw naar de Kranenburg kwam.
Van de provinciaal overste had hij vrijstelling gekregen,
waardoor hij een groot gedeelte van zijn dagtaak kon be-
nutten voor Ratti. Het was toentertijd bij de groen-
witten lang geen vetpot meer, daar alles - na de mislukte
fusiepogingen met de w Vorden - een beetje ontredderd
was. Broeder Canutus kon met moeite een juniorenelftal op
de been brengen voor de kompetitie Binnen enkele jaren
lukte het hem met behulp van een zevental assistenten om
een gezonde jeugdafdeling op te bouwen.
Niet zonder trots zegt broeder Canutus dat de vereniging
nu bijna 75 junioren en pupillen telt. „We hebben 3 junio-
renteams (A, B en C) en 2 pupillen. De aatsten spelen in de
onderlinge kompetitie Lochem en omstreken. Elk elftal
heeft twee jeugdleiders die bij uit- en thuiswedstrijden pre-
sent zi jn .

KARAKTERVORMING
Al is een overwinning bij het voetballen uiteraard belang-
rijk, belangrijker is toch, volgens broeder Canutus, dat je
de jongens wat leert voor hun latere leven. „Je hoort nog
wel eens van de jongens dat ze te hard aangepakt worden,

maar dat geeft niet. Ik geef me zelf voor 100 procent en dan
vraag ik dat ook van de jeugd. Ze krijgen er karakter van.
Als ze ouder zijn zeggen ze: „het was toch wel een leuke
en leerzame tijd". Dat is de bedoeling. Het gaat niet alleen
om de bal, maar wat er leeft rondom de bal: verschillende
karakters van de jongens waar we eenheid in willen bren-
gen, fatsoen en vorming. Dat hebben de jongens niet altijd
door, maar later hebben ze er plezier van."

JONG EN FIT BLIJVEN VOELEN
Jeeugdleider Canutus, die de B-junioren op dinsdagavond
traint en de pupillen op woensdagmiddag, assisteert ook ge-
regeld als arbiter en is als grensrechter bij het eerste elftal
afdeling zondag aangesteld. In zijn trainingspak dat hij en-
kele jaren geleden van het Ratti-bestuur kreeg aangeboden
doet hij wat snelheid betreft, heus niet onder voor de jeugd.
En dat ondanks zijn bijna 56-jarige leeftijd. „Je voelt je er
jong en fit bij. Als het nodig is voetbal ik een partijtje mee.
Ik wil het ook voor mijn gezondheid". De broeder, die de
eerste jaren altijd trainde met de pij aan, waarbij de bal wel
eens onder de „rokken" vefdween, voelt zich nu beter op
zijn gemak in een trainingspak.

NOG MEER AKTIVITEITEN
Broeder Canutus was het ook die de eerste stoot gaf voor de
oprichting van een afdeling zaterdagvoetbal senioren in Vor-
den en dat hij een zeer ruime oekumenische gedachte heeft
bewees hij bij deze oprichting. Hij liet duidelijk naar voren
komen dat iedereen zich hierbij kan aansluiten en mede
door zijn toedoen werd de R. K. Ratti door de vereniging
omgezet in Sportvereniging Ratti.
Vorige week meldden wij dat de heer A. Steenbreker zo veel
oud papier bijeen haalde doch broeder Canutus draait zijn
hand er ook niet voor om de zakken met oud papier te
vullen en samen met de Jeugdkommissie van Ratti en de
jeugdtoneclvereniging Krato verzamelen zij zodoende een
mooi bedrag.
Naast het jeugdwerk voor Ratt i en zijn werk voor de missie-
procuur, waarvoor hij met zijn auto grote afstanden aflegt,
is broeder Canutus ook medewerker aan de dekenale wek-
groep Missie-Ontwikkeling en Vrede. Voorts stimuleert hij
akties ten behoeve van de missie, organiseert kollektes enz.
Hij is ook mede-oprichter van de Kranenburgse Jeugdtoneel-
groep Krato waar men nu ook oudere leden wil animeren
zodat het een grotere vereniging kan worden. Uit de nog
schoolgaande jeugd heeft hij een klein toneelgroepje ge-
krecord dat geregeld optreedt bij de ouderavonden van de
Ratti-jeugd.

HULDIGING JUBILARIS
Broeder Canutus, die er geen weet van heeft wat hem in het
a.s. weekend te wachten staat, is niet graag het „feestvar-
ken". „Zij zijn wel wat van plan", zegt hij. „Ik was deze
week bij een van de ouders op bezoek waar toevallig een
uitnodiging op tafel lag voor de feestavond van a.s. zaterdag
. . ." Hoe het ook zij, een feit is dat het jubileum niet on-
opgemerkt voorbij zal gaan. Op zaterdag 13 oktober zal er
's avonds een Eucharistieviering worden opgedragen in de
Kranenburgse parochiekerk. Het Jongerenkoor Vorden-Kra-
nenburg verleent hieraan zijn medewerking. In zaal Schoen-
aker zal het feest worden gevierd. Wat het gaat worden blijft
nog een verrassing. De jubilerende Ratti-jeugdleider, wiens
82-jarige moeder hopenlijk ook het feest mee zal kunnen
maken, kan er echter op rekenen dat de gehele Vordense
gemeenschap waarvoor hij zo vele jaren geijverd 'heeft,
hem hiervoor passend zal huldigen.

Kalf
met
vijf
poten
Op het bedrijf van de heer H.
Klein Geltink te Vorden is een
kalf geboren met 5 poten. De
vijfde poot zit tussen de ach-
tcrbenen. Het kalf is verder
normaal. Ook de staart, die hier
even omhoog gehouden wordt
om de vijfde poot beter te
kunnen laten zien.

-



A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f 7,=
f 10,-
f 5,98
f4,98
f 1,78
f 1,78

RUNDERSTOOFLAPPEN 500 gr. 398
l kilo

RIBLAPPEN 500 gram 548
l kilo

BIEFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

Voor de boterham
100 gram LEVERKAAS 75

100 gram RAUWE HAM 110

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOK WORST (stuk) 140

16 okt. de hele dag gesloten
RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

Grote verkoop
Wij komen met een grote partjj prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Maandag 75 oktober a.s.

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropeno verhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politie jassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melk jassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vfllen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculadera diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bjjbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Modelwonini
Het komt echt niet zo vaak voor dat
u een modelwoning van Wim Polman
ziet maar . . .

hij is weer goed!
HET ADRES IS:

Sc/ieurkcrmp ï, Warnsveld

Openingstijden:

14.00-17.00 uur
14.00-17.00 uur

zaterdag 27 oktobr en 3 nov.
zondag 28 oktober en 4 nov.
t.m. 31 december verder:
elke woensdag en donderdag van 14.00-17.00 uur

19.00-22.00 uur
elke zaterdag 14.00-17.00 uur

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Notaris H. van Hengel
Groene Kruisstraat 19, Hengelo G, Tel. 05753-1273

VRAAGT
•assistente

GEVARIEERD WERK

Mavo-opleidinjï «-n goed type-vaardigheid
zijn vereist

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

ONS STUNTJE !

Hen?||sokken
wol met nylon norm;

nu f 3,98
wol met nylon normaal f 4,95 nu

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Contact dat blijft het goed doen

^^

l
Warm in Borg

Tot zaterdagmiddag 5 uur

BOEKENREK
dragers met 3 planken
plankenmaat 17x73 cm
van 15,95 voor f 10,95

PLASTIK AFDRUIPREK
deze week f 2 95

Koorsolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat Vorden

Beeldige meisjescoat
van Borg met
capuchon en
houtje-touwtje
sluiting.
Rondom met
speelse sierband
afgewerkt.
In de maten
92 -167

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

•Kies hoge rente
voor uw geld

41/2%
Gewone spaarrekening
Gryp 5 - spaarrekening

5% Spaarrekening met een opzegtermijn
van 3 maanden

51/2% Spaarrekening met een opzegtermyn
van 6 maanden

6% Spaarrekening met een opzegtermyn
van 12 maanden

6% Ideaal spaarplan 'De Zilvervloot'
Ambtenarenspaarregeling,
Bedryfsspaarregelingen, Winstdelingsspaarregelingen

7% Spaarregeling met een opzegtermyn van 24
maanden

Spaardepotbewyzen op naam met een looptijd van 4 jaar
doch opvraagbaar na 2 jaar (7%) en na 3 jaar

8% Spaardepotbewyzen op naam
met een vaste looptijd van 5 jaar

Rabobank S
de bankvoor iedereen



Te koop best knolgroen
D. M. Wullink, D 136
Hengelo Gld, Tel. 1427

Te koop gevraagd
6 zelfdrinkers en hang-
kettingen voor koeien
G. J. Knoef het Stapelbroek
2 - Linde Vorden

Te koop Jaarsma kolen-
konvektor grijs 8000 cal.
prima onderhouden en uit-
neembaar betonnen kolenh.
voor 5 mud. Molenweg 15
Vorden Tel. 1555

Gevraagd:

RIJWIEL-
MONTEUR

Empo - Vorden
Tel. 05752-1241

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mesterijen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

EUROPA
LOO

DISCO TWO
Leren boot -
de modemaker van
dit seizoen,
f 59,95

Schoenen
raffinement

uit Italië.
Super buigzaam.

f 54,95

HENGELO (GLD)

zondag 14 oktober

DE FLAMINGO'S

3barsvol gezelligheid

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

GARANT-SCHOENEN

WULLINK
Vorden

MODERNE
BOOTS

met perfecte pasvorm

renata
IN 4 WIJDTE MATEN.

Wullink
Vooraan in
schoenmode

Dorpsstraat 4 . Vorden

Bakkersvakantie
BAKKERIJ VAN ASSELT
Zutphenseweg 18 - Lindeseweg 23 en

A, G. SCHURINK
Burg. Galléestraat

van 15 oktober tot en met
22 oktober

23 oktober zijn wij weer geheel tot uw dienst

A.S. ZATERDAG 13 OKTOBER

heropening
van onze verkoopruimte, waar u ter
kennismaking op deze openingsdag

10% korting
op kas- en winkelartikelen wordt
aangeboden!

In verband met bovenstaande overplaatsing zijn wij

donderdag en vrijdag GESLOTEN

Uw bezoek wordt door ons zeer op prijs gesteld!

Bloemisterij - H ovenier sbedrijf

•FA GEBR. KETTftERIJ
en medewerkers
Zutphensweg 54 Vorden

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

op zaterdag 20 oktober aanvang
7.30 uur in de gemoderniseerde zaal
van HOTEL LANGELER

m.m.v. The Tronsito's

Bespreek het aantal kaarten in voorverkoop
Tafelreservering mogelijk - Tel. 05753-1212

Snoep verstandig eet een appel!
GOUDRE/NETTEN
COX ORANGE
INGRID MARIE
JAMES GRIEVE
HAND- EN STOOFPEREN

Verkoop iedere zaterdag van 8.-12 uur
in de schuur bij 't Medler

Frifittee/fbedr/jf

MEDLER

Het zal ons een ware zorg zijn,
als u bij ons uw

MEUBELEN
TAPIJTEN
GORDIJNEN koopt
Want wij behartigen niet alleen de verkoop,

maar wij verkopen onze artikelen inklusief de nazorg.

Een stuk service, waar u op kunt rekenen!

Óók wanneer het ons geld gaat kosten!

Dat moet u toch ook wat waard zijn.

Kortom, het zal u een hele
zorg minder zijn, als u voor uw
woning direkt naar ons komt

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Gevraagd in herstellingsoord

'de Decanije'
te Vorden

verpleegster A of B
Sollicitaties aan de direktrice
Tel. 05752-1481

V.L.C.

De Graafschap
Korr. adres: Stationsstraat 14 - Ruurlo

Wij vragen voor afwisselende
kantoorwerkzaamheden

vrouwelijke
hulp
liefst met Mavo of Huishoudschool-
diploma en kunnende typen

Indiensttreding nader te regelen

Sollicitaties aan bovenstaand korr.adres

Speciale kinderweek-aktie!
W;bre"9eneen kinderkledinggrote sortering

Met deze week extra aanbiedingen!

ZWARE TINNEROY BROEKEN (Tricot gevoerd)
maten 122-164 zwart en bruin vanaf

SRUBBED DEN l M BROEKEN (alle maten)
winterkwaliteit

SUEDE KINDERROKJES
allerlei kleuren en maten vanaf

PARKA COATS
met uitneembare voering

FIELD COATS met borgvoering
uitknoopbaar vanaf

GROTE KOLLEKTIE TRICOT BLOUSES
maten 86-176 Marine-Rood-Geel-Groen-Oranje en Gedessineerd, vanaf ...

Modemagazijn TEUNISSEN
RUURLO



ALLES VERKRIJGBAAR
Van accu's, banden, tot frisdranken
en ijs

GRATIS POCKETBOEKEN
van Jules Verne bij 3 boekenbonnen

Jules Verne net als Aral
specialist in geavanceerde techniek

GEOPEND:
Ma t.m. vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 23.00 uur
Zondag van 9.30 tot 24.00 uur

Voor kwaliteitservice, Aral kwaliteitsprodukten
en redelijke prijzen naar
HENKSEESINK
Aral Service Station
Zutphenseweg 22 - Vorden - Telefoon 05752-1840

Myn vakopleiding en ruime ervaring in gerenommeerde bedrijven zijn mede
uw zekerheid voor een vakkundige behandeling van uw
kostbaar motorrijtuig!

Ons tapijt
kreeg een
keurstempel

U we«t het: twee kunnen^^^ méér dan
één. Wat zou dan Mooier Wonen niet
kunnen, samen met nog 150 andere
erkende woninginrichters.Hierishet bewijs:
met trots geven wij voortaan ons tapijt een
eigen signatuur de G van Gezamenlijk. Maar
ook de G van Goedgekeurd. Van Gegaran-
deerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed
Gelegd. Dat stempelt ons tapijt tot Goed
Gekocht tapijt

PALMA
Een tapijt met allure. Warm, kleur-
rijk en sfeervol. Gemaakt van 100%
wol. Sterk. Echt iets voor de lief-
hebbers. Kamerbreed 400 cm.
Per str. meter

179,50
MONACO
Tapijt met haute couture. Maakt
mode in uw huiskamer. Is vervs
digd uit 100% wol. Extra sterkj^
dubbele jute-rug. Klassiek en in rijke
kleurschakeringen. Kamerbreed
400 cm. De prijs is laag gehouden.
Per str. meter

Daarom:

VORDEN

Extra voordelig
y2 kg Gesn. Rode Kool 35

V/2 kg Handgoudreinetten ... 125

10 Sinaasappels (Uruquay) ... 165

Weekendaanbieding
BLOEMEN:

Vrijd.-Zat.: Rieger Begonia ... 200

Bij uw vakman bloemist
Onze specialiteit: MODERN BRUIDSWERK

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten

Vorden - Zutphenseweg

Groente Fruit

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Kijk uit naar
onze reklame l

Pracht gevormd

78 DEUG BESTEK
van 38,85 voor f 29,75

Set SCHROEVENDRAAIERS
van 9,50 voor f7,95
IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG
DUBBELE ZEGELS

MINI BAZAR

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

speciaal

Mode
Najaar '73

in modieuze kleuren
en dessins

Leuk om te kombineren Zie etalages

I il i d ; M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Makkelijke Hush Puppies!̂
Om mee weg te lopen.

Schoenen moeten makkelijk
zijn. Altijd en overal. Want u
brengt 2/3 van uw leven
op uw voeten door.
Hush Puppies"volgen licht
en lenig al uw bewegingen.
Ze zijn gemaakt van echt leer,
pigskin. Sterk en soepel.
Om er zó mee weg te lopen.

U vindt Hush Puppies voor
dames en heren bij:

WULLINK
Vooraan in schoenniode

Dorpsstraat - Vorden

Hustvpuppies.
Mooi en makkelijk.pat is mode.

Adverteer in Contact

Weekendaanbf'edf'ng

Gekleurde f lanellen

HOESLAKENS
Zeer goede kwaliteit!

80x190 cm nu

90x190 cm nu ..

f 14,95
f 15,95

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

KNALLERS! GEMS-WINKEL
PORSELEIN

in diverse decoren
ONS KOP

EN SCHOTELHOEKJE
FRAAIE

THEEPOTTEN

0.61. 2.75

0.91. 2.95

1.21. 3.50

MONDGEBLAZEN

VAZEN
SPOTKOOPJE

HANDGESLEPEN 30-DELIGE

GLASSERVIEZEN
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NIEUWS VAN
DE KERKEN

S.O.S. SAHEL — EURO-AKTIE '73

Droogte hoeft niet tot honger te leiden. Toch zitten 12 mil-
joen mensen in de SAHEL nu aan de grond. Zes jaar lang
viel er in midden-Afrika (ten zuien van de woestijn de Sa-
hara) geen of nauwelijks regen. Deze landen die tot de arm-
ste ter wereld behoren, kunnen geen natuurrampen opvan-
gen. Hun ekonomie steunt op de landbouw. Keldert de land-
bouw, dan keldert het land. Alles ontbreekt er om tot eko-
nomische ontwikkeling te komen. Er zijn geen of slechte
wegen, er is nauwelijks onderwijs en een minimale gezond-
heidszorg.

In het verleden hebben wij, de ri jke landen, nagelaten dat
alles in die landen op te bouwen. Toen die landen eenmaal
onafhankelijk werden, hadden ze dus niets. Om te voorko-
men dat hongerrampen blijven gebeuren, moeten we nu be-
ginnen met de echte opbouw van die landen. West-Europese
landen voeren een aktie om de zes Afrikaanse SAHEL-lan-
den (Senegal, Mauretanië, Boven-Volta, Mali, Niger en
Tsjaad) te helpen.

De Euro-aktie 73, S.O.S. Sahel
In ons land werken in deze aktie samen: de Katholieke na-
tionale stichting voor bijzondere noden en vluChteligenzorg
mensen in nood, Caritas Neerlandica; het Nederlandse Co-
mité Unicef; de Novib (de Nederlandse organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking); Stichting Oekumenische hulp
aan kerken en vluchtelingen; Stichting Unesco centrum Ne-
derland.
De ondergetekende doet een dringend beroep op de inwo-
ners van de gemeente Vorden te willen meehelpen aan deze
aktie. Ook op de jeugd, zeker ook op hen. De aktie wordt
gehouden in de laatste week van oktober.
Wilt u zich spoedig als kollektant(e) opgeven. Willen ook
jeugdverenigingen dit eens in eigen kring, bestuur aan de
orde stellen. Vele handen maken ook hier licht werk. S.O.S.
Sahel, Euro-aktie 73. „Werk aan de Wereld" S.O.S. Sahel
giro 100200, Den Haag.

De plaatselijke vertegenwoordiger van de NOVIB,
J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19, telefoon 1366

VERKIEZING AMBTSDRAGERS
HERVORMDE KERK'

Aan de leden van de plaatselijke Hervormde gemeente is
het volgende afgekondigd tijdens de kerkdiensten: in het ka-
der van de tweejaarlijkse verkiezing van ambtsdragers in
alle Hervormde gemeenten in ons land zijn de volgen'de her-
kiesbare ambtsdragers door de Kerkeraad herkozen (er wa-
en geen tegenkandidaten gesteld):
ouderling Van den Broek, ouderling Eggink, ouderling
(jeugdouderling) Oskamp, ouderling-kerkvoogd Kettelerij,
ouderling-kerkvoogd Ruiterkamp, diaken Vliem.
Door de Kerkeraad zijn de volgende dubbeltallen gesteld in
alfabetische volgorde:
1. Vakature mevr. Wassink-Eskes (ouderling) B. Bloemen-

daal en W. L. Winkel.
2. Vakature A. J. Zeevalkink (ouderling-kerkvoogd) H. J.

Reindsen en L. Schoolderman.
Vakature H. Pelgrum (ouderling-kerkvoogd) G. J. Rui-
terkamp en H. Weenk.

3. Vakature Bargeman (diaken) H. Bloemendaal en H. Re-
gelink.
Vakature mevr. Bosman-Hofstee (diaken) mevr. Ter Ma-
ten-Marsman en mevr. Schuppers-Roozendaal.
Vakature Buunk (diaken) J. Hilferink en W. Wichers.
Vakature Van Amstel (diaken) M. Kornegoor en J.
Wentink.

De verkiezing door gemeenteleden (tot stemmen bevoegd) is
gesteld op volgende week zondag 21 oktober.

Kursussen Nut
De door het Nut afdeling Vorden georganiseerde kursussen
in het winterseizoen 1973/1974 onder auspiciën van de
Volksuniversiteit Zutphen, zijn een groot sukses geworden
wat betreft de belangstelling. In totaal worden 8 kursussen
gehouden: pottenbakken (4 kursussen), wandkleden maken,
emailleren, fotografie, film en yoga.
Het totaal aantal kursisten bedraagt plm. 100, voor het
grootste deel Vordenaren, maar ook kwamen aanmeldingen
uit Gorssel, Wichmond, Steenderen, Hummelo en Hengelo.
Vooral voor de pottenbakkerskursus (gegeven door het echt-
paar Colenbrander uit Vorden) bestaat een overweldigende
belangstelling. Alle kursussen zijn nu volgeboekt behalve
voor yoga, waarvoor nog een paar plaatsen open zijn.
Ongeveer 60 procent van de kursisten bestaat uit Nutsleden,
die een korting krijgen op het kursusgeld. Ondanks deze
financiële aderlating beschouwt het Nut het organiseren van
deze vormen van kreatieve vrijetijdsbesteding als een wezen-
lijk onderdeel van haar taak in de Vordense gemeenschap en
hierop zal in de komende jaren steeds meer het aksent ko-
men te liggen.

Ook voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar werden drie kursus-
sen pottenbakken georganiseerd welke in enkele dagen wa-
ren volgeboekt. Overwogen wordt in januari a.s. opnieuw
enige kursussen te geven voor de schoolgaande jeugd. De
kursussen staan onder leiding van de kulturele kommissie
van het Nut t.w. mevr. Stertefeld en de heren J. Bosch (voor-
zitter) en K. Duursma.

Vjoe haalt „visite'
weer naar Vorden
De opvallend vrolijk gevarieerde visite, een Vara-produktie
van Willem van Beusekom en gepresenteerd door Kees van
Maasdam, zal op dinsdag 16 oktober wederom naar Vorden
komen en wel naar zaal 't Wapen van Vorden.

Daar Jcugdsoos Vjoe er in is geslaagd om dit evenement in
de herfstvakantie te doen plaatsvinden mag een flinke pu-
blieke belangstelling worden verwacht. De „visite" zal recht-
streeks via Hi lversum III worden uitgezonden van 12.00—
14.00 uur, dit i.v.m. de op handen zijnde nachtuitzendingen
Een ieder die de groeten wil doen is van harte welkom even-
als alle belangstellenden die gewoon eens willen zien hoe
een dergeijke uitzending tot stand komt.

ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.

Iedere dinsdagavond t r a in ing volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.

Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NVV.
Elke donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum.

Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.

Tedere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.

Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.

Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.

Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
saticlokaal Kerkstraat 15.

Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troophuis;
verkenners en welpen.

A
11 okt. Herv. Vrouwengro^pLinde
10 okt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

15 okt Ledenvergadering Vordense Winkeliersver-
eniging in zaal Eskes

16 okt. Vara's opvallend vr^ijk gevarieerde visite in
zaal „'t Wapen val^Borden"

17 okt. Ledenvergadering KPO
17 okt. Hervormde Vrouwengroep dorp
18 okt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
18 okt. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch

20 okt. Bal voor gehuwden en verloofden in zaal
Langelcr te Hengelo (Gld.)

21 okt. Zangdienst in de Hervormde kerk
22 okt. Gezamenlijke ledenvergadering CBTB,

ABTB en GMvL in 't Wapen van Vorden

24 okt . Ringvergadering Herv. Vrouwengroepen
27 okt. Grote samengestelde wedstrijd voor pony's

op het militaire oefenterrein „Grote Veld"

29 okt. Mr Aantjes spreekt voor de AR in zaal Es-
kes te Vorden

l nov. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
7 nov. Ledenvergadering KPO

8 nov. Herv. Vrouwengroep Linde
10 nov. Afscheid Prins Willem de Eerste van

De Deurdreajers in zaal Schoenaker
14 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
15 nov. Voorlichtings- en diskussie-avond Nutsde-

partement Vorden
17 nov. Hervormde Vrouwengroep dorp

17 nov. Feestavond volleybalvereniging Dash in zaal
't Wapen van Vorden

17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het
Jeugdcentrum

20 nov. NCVB vergadering met lezing
21 nov. Hervormde Vrouwengroep dorp

28 nov. NVEV bli jf t een verrassing
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

dec. Kerststukjes maken met Floralia Nutsdepar-
tement Vorden

18 dec. Kerstfeest NCVB

19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
24 jan. Lezing Nutsdepartement Vorden
26 febr. Lezing Nutsdepartement Vorden
21 mrt. Experimenteel met lichtbeelden Nutsdeparte-

ment Vorden

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

Gebr. Barendsen bood „Vorden
nieuwe trainingspakken aan

Vorden l afdeling zondag ontving van Smederij en Konslr ukticwerkplaats Gebr. Barendsen nieuwe trainingspakken.
Uiteraard werd dit zeer op prijs gesteld door zowel bestuur als spelers.

arm onderbroken. Hands en penalty. Nijenhuis plaatste zich
doodkalm achter de bal en schoot lakoniek in de bovenhoek
l—2. Teuge was hierna te verbouwereerd om nog gevaarlijk
te zijn. Door deze uitslag gaan beide ploegen nu aan de
leiding in hun afdeling.

WfRrcuuw
Voetbal

(Zondag) VORDEN 1.1^'ENBURGSE BOYS l .VI
'f
>rn^HuVorden is blijkbaar voonPmens om deze kompetitie hoge

ogen te gooien want ook de 3e wedstrijd werd gewon-
nen. In het begin zag het er niet naar uit want na 5
minuten namen de boys deleiding via Seesing die kei-
hard inschoot. De Vordenaren namen het initiatief en
na een kwartier was he^B toen Heersink onhoudbaar
scoorde. Een paar minuT^n voor rust werd het door
Hengeveld 2-1 die een voorzet van Nijenhuis keurig in-
kopte. In de 2e helft was de thuisklub overwegend
sterker wat na 15 minuten resulteerde in een goal van
Heersink 3-1. Nijenhuis maakte er 5 minuten later 4-1
van alvorens Heersink de stand nog naar 5-1 schoot.
De overige uitslagen waren: Reunie 2-Vorden 2 3-0
Vorden 3-Deo 2 2-0, Vorden 4-Steenderen 2 0-6 en
Be Quick 4-Vorden 6 2-3

RATTI l-DEN DAM l 0-1

De Kranenburgers hebben in eigen home opnieuw de
punten verspeeld nu aa Den Dam uit Azewijn. Ratti
probeerde al in de eerste minuten door te drukken maar
de verdediging van Den Dam hield goed stand. Het eni-
ge doelpunt ontstond na een kwartier spelen door een
grote blunder van de Ratti doelman Huitink. Toen hij
de bal uit de hand het veld wilde intrappen, schoot hij
tegen een dichtbij staande Den Dam speler op, waarna
de bal via diens lichaam in het doel vloog 0-1.

De groenwitten gooiden nu alles op de aanval maar de
tegenpartij bleef baas door verhoging van het tempo.
Ook na de rust een zelfde spelbeeld: Ratti maakte de
wedstrijd, doch doelpunten bleven uit. Willen de Kra-
nenburgers in de toekomst nog eens een overwinning
behalen, dan zal vooral de voorhoede sneller moeten
spelen!

SP. TEUGE VERSLIKT ZICH IN RATTI 1—2

Koploper Sp. Teugc nam in de thuiswedstrijd tegen Ratti l
afdeling zaterdag geen enkel r i s iko en startte met een over-
donderend offensief. Ratti doorstond deze stormlopen van
de ex-Ie klassers op beheerste wijze en maakten defensief
een sterke indruk. Langzamerhand begonnen zij het spel te
verplaatsen en vooral door de bal langdurig in eigen gele-
deren te houden beperkten zij doeltreffend de aanvalskracht
van Teuge. Tevens hanteerden zij het wapen van de snelle
uitvallen en de Tcuge-defensic moest enkele malen alle zei-
len bijzetten. Na 20 minuten brak Dijkman op l inks door
en omspeelde met een handige schijnbeweging zijn direktc
tegenstander waardoor hij alleen voor de keeper kwam, uit
een moeili jke hoek ging de bal centimeters naast. Ratti rook
sukses en onbevangen zette het door. Arendsen en Reindsen
eisten de volle aandacht van Teuge op en na een half uur
was het Dijkman die op l inks aan de haal ging. Zijn lage
harde voorzet werd in eerste instant ie gemist door Teuge
doch niet door Arendsen die de bal over de doellijn schoof
O—1. Teuge was verbaasd. Met nog meer energie trok het
ten aanval maar Berenpas en doelman Wassink bleken on-
neembare struikelblokken.

Na de pau/c beperkte Ratti zich tot het konsolideren van
de voorsprong waardoor Teuge steeds kon blijven aanvallen
zij werden door het spel van Ratti gedwongen op een kleine
ruimte te spelen waardoor de Rattianen het defensieve plan
lang vol konden houden. Het scheen te lukken maar vijf
minuten voor het einde haalde Teuges rechtsbuiten uit voor
een hard schot welke doelman Wassink in eerste instantie
stopte doch de bal moest loslaten waarna een attente Teuge-
aanvaller beheerst scoorde l—1. Nog eenmaal toonde Ratti
over karakter te beschikken en trok ten aanval. Op l inks
werd Dijkman vrijgespeeld en deze passte naar de geheel
vrijstaande Reindsen. De pass werd onreglementair met de

Ratti 2 bracht het ook tot een overwinning nl. l—2 uit tegen
Socii l uit Vierakker.

VORDEN l AFD. ZATERDAG VAN SLAG AF

De nederlaag van vorige week thuis tegen Sp. Teuge heeft
het vertrouwen van Vorden l afd. zaterdag blijkbaar flink
aangetast want zaterdagmiddg werd in Dieren met niet min-
der dan 7—2 verloren van GSCD. Speciaal de inzet was er
deze middag bij Vorden niet. In de 20e minuut opende
GSCD de score. De Vordenaren gingen hierna krampachtig
spelen en er werd bovendien slecht geplaatst. Na een half
ur evrhoogde de thuisclub de score tot 2—0. Vijf minuten
voor tijd trokken beide ploegen éénmaal aan de noodrem.
De toegekende penaltys werden benut 3—1.

Ondanks het feit dat Vorden na de rust wisselde en Pellen-
berg en Stokkink in de ploeg kwamen, bleef de thuisclub
toch de betere ploeg. Omdat Vorden-doelman Haverkamp
deze wedstrijd een off-day had, werd het binnen een kwar-
tier 6—1. Nadat Pellenberg had tegengescoord werd de eind-
stand uiteindelijk 7—2.

De overige uitslagen afd. zaterdag waren: SKVW 3—Vorden
3 1—9; Vorden 2—Oldekotte 1—2.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Afd. zondag: UW l—Vorden 1; Vorden 2—Zelhem 2; Sp.
Lochem 4—Vorden 3; Vorden 4—Warnsveldse Boys 2;
Zutphen 5—Vorden 5; Vorden 6—AZC 5. Afd. Zaterdag:
Ratti l—Vorden 1; Zelos 3—Vorden 2; Vorden 3—AZSV 6.

SPORTVERENIGING RATTI

Afd. zondag: Ratti l—Drempt Vooruit 1. Afdeling zaterdag
Ratti l—Vorden 1; Ratti 2—Deeskensveld 1.

Bosloop
van de

zwem- en poloklub
Het bestuur van de Vordense zwem. en poloklub heeft
besloten om zaterdagmorgen een bosloop te organiseren
Aan deze bosloop kan iedereen dus ook niet-Vordenaren
deelnemen. Het wordt gehouden op een parkoers nabij
het zwembad. De zwemvereniging zal ook dit jaar haar
medewerking verlenen aan de aktie 'Jantje Beton' waar-
van de baten ten goede komen aan het nationaal jeugd-
fonds. Speciaal voor de jongere leden zal worden deel-
genomen aan een zwemkompetitie waarvan de eerste
wedstrijden worden gehouden op 11 november. Met in-
gang van zaterdagmorgen 6 oktober wordt er een in-
doortraining gehouden bij de picknickplaats aan de Wil-
denborchseweg. Aan de winter-zomerkompetitie zal met
6 teams worden deelgenomen. De volgende wedstrijden
zijn inmiddels gespeeld: Vorden l heren-Ysselmeeuwen
2 2-5 en Vorden 1-Proteus l 4-4. Bij de dames: Vordenl-
Livo l 3-6, Vorden 2-Tetis 2 1-2. Heren: Vorden 3-De

enten 1-3



kijk,
mannenmode kan
nóg voordeliger

Heren
parka's
mef capuchon en

uïtknoopbare bonfvoer/ng

(legerkleur groen)

RAADHUISSTR.. VOROEN

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Te koop B.B. biggen en
konsumptieaardappelen
'Surprise'
G. Vliem
Waarlerweg 4 Vorden

MOETEN UW FOTO's
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

OOLPH/JN
Centrum - Vorden
Telefoon 1313

Te koop g.o.h. grijze
kolenhaard
Dr C. Lulofsweg 12

Styled by Ar*.

Chique en ladylikc.
f 69.95

Waterpolo

Wullink
vooraan in

schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Parapluies
Pracht kollektie in dames en heren

lang en vouwbaar

Vouvvbare damesparapluies

reeds voor

f 10,90

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

PET1T RESTAURANT

DE ROTONDE
Vraagt met spoed

net meisje
5-daagse werkweek

DE ROTONDE - ANWB bondsrestaurant
N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

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

NAAR:

WAPEN- EN SPOR

ttdr -locltrtlfendi

Zutphense^eg - Vorden - Tel. 1272

ALLE SOORTEN DRUKWERK
Briefpapieren
Doorschrijf systemen

Toegangsbewijzen
Loonstaten
Raambiljetten

Rekeningen
Orderbloks

Enveloppen
Prijslijsten

Convocaties, enz. enz.

Alsmede alle
familiedrukwerken

Drukkerij Weevers b. v.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 1404

Het eerste dameszevental van de Vordense polovereniging
heeft weinig moeite gehad om de dames van de Bevers uit
Dieren te verslaan. Jet Smit c.s. behaalden liefst een 12—2
overwinning. Bij de rust was de stand 5—2. In de tweede
helft kwamen de Dierense dames er niet meer aan te pas.
De Vordense voorhoede toonde zich enorm aktief en scoor-
de er lustig op los. De doelpunten werden gemaakt door
Jet Smit, Anneke Sikkens en mevr. Van Dijk.

Door doelpunten van Marleen Sikkens, Manna Stijl en
Leoni Sikkens behaalden de dames 2 van Vorden een 3—2
overwinning op Brummen. De heren 3 van Vorden wonnen
met O—7 en l—2 van resp. OKK en Zevenhuizen. De as-
piranten van Vorden verloren met O—7 van de Berkel en
met l—4 van de Berkelspringers.

Dammen
DAMKAMPIOENSCHAPPEN DISTRIKT OOST

Zaterdagmiddag werd de 3e ronde gespeeld in de strijd om
het persoonlijk kampioenschap dammen van distrikt oost.
In de Hoofdklasse won de Vordenaar B. Nijenhuis ook zijn
derde partij. Ditmaal werd B. Berkelder (DSO) verslagen.
J. Frissen (Dios) en G. Zijlema (DVD) deelden de punten.
In de Ie klasse won L. Rïbbers (Dios) van J, Ziemerink
(Dios) terwijl J. Huisjes (Dios) de baas bleef over R. Kamp-
man (NAV).
Tevens werd de voorlaatste ronde in de strijd om het jeugd-
damkampioenschap gespeeld. De uitslagen waren als volgt.
Poule A: W. Ubbink—W. Postma 2—0; J. Heyink—H. Gro-
tenhuis ten Harkel 0—2.
Poule B: G. Stolle—A. Ottink 0—2; B. Buunk—L. Vos-
kamp 2—0.
Poule C: J. Huberts—J. Lamers 0—2; A. Wentink—C. Ben-
nink 2—0.
Poule D: N. Grotenhuis ten Harkel—J. Tuenter O—2; K.
van Drumpt—J. Masselink 2—0.

Voor de onderlinge damkompetitie van de damclub DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld: Hoenink—A. Was-
sink O—2; Jansen—Dimmendaal O—2; Wiersma—G. Was-
sink 2—0; Wannink—Harmsma l—1; W. Wassink—Rossel
2—0; Oukes—Grotenhuis ten Harkel O—2; Klein Kranen-
barg—Heuvink O—2.
Voor de onderlinge jeugdkompetitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: A. Janssen—H. Brinkerink
l_l; p. Wiekart—A. Berends 0—2; H. Teerink—H. Arfman
O—2; G. Buunk—A.^^aaskamp 2—0; A. Abbink—W.
Graaskamp 2—0; 'B. Bf^c—E. Baank 0—2; H. Klein Brin-
ke—H. Aalderink 2—0; P. Zoerink—M. Hesselink 1—1; P.
Steenbreker—H. Beeftink 2—0; B. Klumpenhouwer—C.
Oltvoort O—2; R. Gosselink—A. Abbink O—2; N. Groten-
huis ten Harkel—H. Graaskamp l—1; G. Gosselink—A.
Wentink 1—1; R. Larn^-s—A. Teerink 0—2; N. Huetink
—H. Abbink, 1—1. ™

Biljarten
De kompetitieleider van de biljartbond de ÏJsselkring heeft
voor het komende seeizoen de aangesloten biljartclubs als
volgt ingedeeld:

Klasse A: Excelsior (Sesink) Baak; De Engel (Kutten) Steen-
deren; Den Elter Baronsbergen; Olburgen; KOT (Krijt)
Wichmond; Olden Keppel; De Keu; De Zwaan (Steenderen)
en KOT 2 (Wichmond).

Klasse B: Kranenburg l en 2 (Schoenaker); Beuseker (Steen-
deren); De Engel 2 Steenderen; De Zwaan 2; Gouden Druif;
Olburgen 2; Ons Genoegen 2 (Herfkens) Baak; Excelsior
2, Baak.
Klasse C: Gouden Druif 2; Olburgen 3; Excelsior 3; Olden
Keppel 3; KOT 3; De Keu 2; Olden Keppel 2; Beuseker
2 en Kranenburg 3.

Klasse D: Ons Genoegen 2; Olburgen 4; Kranenburg 4; De
Engel 3; Excelsior 4; Beuseker 3; KOT 5 en Den Elter 2.
Klasse E: KOT 4; De Zwaan 3; Kranenburg 5; Den Elter 3;
Kranenburg 6; Ons Genoegen 3; De Zwaan 4 en De Keu
3 en 4.

UIT DE OMGEVING

Sukses
VOOR AKTIE GEEF RUIM (TE)

KEYENBURG — Het gaat goed met onze aktie Geef
Ruim(te). Langzamerhand begint het idee te groeien
Dit jaar nog wordt de oude school aan de ene kant van
de nieuwe gymzaal afgebroken. En dan moet aan de
andere kant het oude patronaat onder handen genomen
worden. De voorbereidingen voor de grote geldaktie aan
het einde van deze maand verlopen goed. Reeds hebben
30 inwoners toegezegd als kollektant te willen helpen
Voor de kollektanten is op maandagavond 15 oktober
om 8 uur in de aula van de school een uiteenzetting
over de gang van zaken.
Wij hopen, dat er zich nog veel meer kolektanten zullen
melden, om daardoor de wijken kleiner te maken. Op-
gave kan geschieden bij voorzitster mevrouw E. P. W.
Beunk-van Dongen Kerkstraat 16, Telefoon 1489
Ook is er ondertussen een overeenkomst tot stand ge-

U scoort een 'doelpunt'
met een abonnement

op Contact!

komen met de plaatselijke cafehouders over de exploi-
tatie. Wij zien dat als een mooi uitgangspunt om van
het begin of de eenheid in ons dorp te behouden
Moge die eenheid ons helpen om aan alle inwoners van
Keyenburg en omgeving een mooi gemeenschapsgebouw
te bezorgen! De volgende week meer.
Met dank voor de plaatsing,
De Welzijnsvereniging Keyenburg en Omgeving

Brood van de warme bakker
ALTIJD GOED!

Haal het bij:

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

ATTENTIE a.s. maandag 15 okt.
t.m. maandag 22 okt. is onze winkel
wegens vakantie gesloten

Gemeentenieuws
HENGELO — Van de Stichting tot Bevordering van het
Massa-onderzoek ten behoeve der Tuberculosebestrijding in
Gelderland werd rapport ontvangen betreffende het zevende
bevolkingsonderzoek op longtuberculose in de gemeente
Hengelo (Gld.), gehouden van 14 mei t/m 17 mei 1973.
Het onderzoek werd verricht in de Stima-auto die op 2
plaatsen in de gemeente werd opgesteld, waar in totaal 24
uur werd gefotografeerd.
Het aantal inwoners bedroeg per 1-5-1973 7.855 personen.
'Hiervan waren 25 jaar of ouder en kwamen voor onderzoek
in aanmerking 4.401 personen. Niet verschenen zijn 1.423
personen. Gefotografeerd werden 2.978 personen is 67,6 pro-
cent van het totaal aantal opgeroepenen.

Alle inwoners van 25 jaar en ouder werden schriftelijk op-
geroepen. Van de 1423 niet-verschenen personen sebben 836
inwoners de oproepkaart ingeleverd onder vermelding van
de reden van niet-deelname. Door 587 personen (13,3 pro-
cent van het totaal aantal opgeroepenen) werd zonder op-
gaaf van reden niet deelgenomen.
Van de 2.978 gefotografeerden werden 25 personen (0,9 pro-
cent) voor nader onderzoek opgeroepen op het konsultatie-
bureau te Doetinchem. Aan deze oproep werd door alle per-
sonen gehoor gegeven.
Bij een aantal gefotografeerden werden afwijkingen op de
foto gezien, waarvoor deze personen niet voor nader onder-
zoek op het konsultatiebureau zijn opgeroepen, hierover
kreeg de huisarts van betrokkenen bericht.
De uitslag is dus bekend van 2.978 personen; deze luidt:
aktieve open longtbc bij 2; aktieve gesloten longtbc bij O is
0,68 promille van het aantal gefotografeerden; inaktieve
longtfbc bij l is 0,34 promille; genezen longtbc bij l is 0,34
promille; overige afwijkingen bij 13 is 4,37 promille; geen
afwijkingen bij 2.961 is 994,29 promille.

Toelichting. Bij twee mannen werd een aktieve longtbc ge-
vonden waarvoor behandeling nodig was (in 1971 werd ook
bij twee personen een longtbc vastgesteld). Voorts werd nog
een aantal andere longaandoeningen vastgesteld, deels long-
ontstekingen of resten daarvan en één ziekte van Besnier-
Boeck (een op tbc lijkende lonkziekte die echter als regel
zonder behandeling spontaan geneest). De opkomst was 67,6
procent van het aantal opgeroepenen, tegen 70,1 procent in
1971 en 73,0 procent in 1968.

Vordense Winkeliers

Vereniging
BELANGRIJKE

ledenvergadering
i.v.m. winkelsluiting

Maandag 15 oktober zaal Kske.s, Aanvang 8 uur
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