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Ere-medaille in goud voor scheidende

groepscommandant Brinkers Rijkspolitie

Donderdag 31 oktober 1974 is voor adjudant J. Brin-
kers, groepscommandant van de rijkspolitie te Vorden
een drukke, maar ook één van de mooiste dagen van
zijn leven geworden.
Bij zijn officiële afscheid als groepscommandant van
de groep Vorden der rijkspolitie - omvattende de ge-
meenten Hengelo Gld, Steenderen, Vorden en Warns-
veld - in verband met het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd, werd hem door H.M. de Konin-
gin de eremedaiüe in. goud verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau toegekend. De burgemeester van
Hengelo Gld, waar de adjudant sinds 1966 woont
naast het politieburo, Jhr Mr L. P. Quarles van Ufford
speldde hem het onderscheidingsteken op de borst.
Dat zeer velen de scheidende adjudant een warm hart
toedragen, bleek op de donderdagmiddag in zaal Smit
gehouden afscheidsbijeenkomst. We troffen hier onder
meer kolonel Ittrnan, distriktskommandant te Apel-
doorn, waaronder de groep Vorden ressorteert, kapitein
v.d. Bos, stafofficier recherchezaken, de hoofdofficier
van Justitie arrondissement Zutphen, de inspekteur-
generaal van de rijkspolitie b.d. W. de Gast, kollega's
groepskommandanten uit het distr. Apeldoorn, plaats-
vervangend groepskommandant adjudant Kramer uit
Vorden, politiepersoneel van de groep Vorden, de bur-

gemeesters van Vorden, Hengelo, Steenderen, Warns-
veld alsmede vertegenwoordigers van deze gemeenten
en wethouders, de reservegroep rijkspolitie Vorden en
vele anderen.
Na een welkomstwoord van burgemeester Vunderink
tot alle aanwezigen, in het bijzonder de scheidende
kommandant, zijn echtgeno(^«) familieleden, spra&
Hengelo's burgemeester waar^^Jnde woorden. ,,De be-
volking van mijn gemeente zal u altijd blijven zien als
de groepscommandant van Hengelo". Hij speldde ver-
volgens de eremedalje in goud op, die H.M. de konin-
gin hem bij schrijven van 8 oktober 1974 had verleend.
Kolonel Ittman sprak als ^Btiktshoofd Apeldoorn
waarderende woorden tot de adjudant wiens lange en
belangrijke staat van dienst hij memoreerde. „Wij heb-
ben u in de groep als een vaderlijke figuur leren ken-
nen (in de goede zin), u bracht uw mening kernachtig
naar voren en liet u positief uit over de jeugdige kol-
lega's. U was een prettige kollega met een goede in-
breng. Ik hoop dat u in Nijmegen waar u straks gaat
wonen, een goede tijd tegemoet gaat." De kolonel bood
hem de bekende enveloppe aan, welk geld hij zou be-
steden voor zijn hobbie's kanaries kweken en de aan-
schaf van een zee-aquarium. Mevrouw Brinkers ontving
bloemen.

Adjudant Kramer, die kommandant Brinkers opvolgt
als groepskommandant, feliciteerde hem namens het
personeel en bood allereerst een draagmedalje aan.
,,De groep Vorden dankt u voor de prettige, humane
en rechtvaardige wijze waarop u de groep leidde. Er
is een goede sfeer in de groep gevormd. Persoonlijk
dank ik u voor hetgeen ik van u leerde en zal trachten
zo voort te gaan." Met de wens dat adjudant Brinkers
een strop voor de pensioenraad zou worden, en hij nog
eens op zijn volière de spreuk: „adjudant, de kardinaal
heeft jongen gekregen . . ." zou lezen, bood hij hem
een enveloppe met inhoud aan en offreerde mevrouw
Brinkers bloemen.
Burgemeester Mr Vunderink van Vorden sprak namens
de vier kollega-burgemeesters. Hij dankte hem voor
alles wat hij voor de veiligheid van de burgers had ge-
daan, ook voor de goede samenwerking. ,,U hebt een
periode meegemaakt waarin veel in beweging is geko-
men. De politietaak is zwaarder geworden: toenemend
geweld, agressiviteit, de verslechterde houding van de
mensen tegenover elkaar, meer verkeersongevallen, de
gewijzigde houding tegenover het gezag enz. Tegen-
over deze taakverzwaring stond een permanent perso-
neelstekort. Ik vrees dat dit nog lang zal duren. Ho-
penlijk komt er een beter kontakt tussen burger en po-
litie. Wij moeten gezamenlijk streven om de bereikbaar-
heid met het publiek te verbeteren onder meer door
fietspatrouilles. Maar de burger kan zelf ook veel
doen: hun woningen beter beschermen voor inbraken,
inlichtingen aan de politie geven enz." Nadat de bur-
gemeester nog de gewestvorming ter sprake had ge-
bracht, bood hij namens zi jn vier kollega's een vulpen-
set aan en ontving mevrouw Brinkers bloemen.
Adjudant Damen uit Gorssel sprak als „buurman" na-
mens de gezamenlijke groepskommandanten en de staf.
Hij bood hem een enveloppe met inhoud aan bestemd
voor zijn hobbies en mevrouw Brinkers ontving bloe-
men. Reserve-wachtmeester Otten sprak namens de re-
serve rijkspolitie groep Vorden en bood ook attenties
aan. Namens de staf sprak kapitein Koring waarderen-
de woorden en bood een kalender van de Achterhoek
aan.
Adjudant Brinkers beklom met enige schroom hierna
het spreekgestoelte om alle sprekers te danken voor
hun waarderende woorden en kadoos. Hij bracht een
heildronk uit op H.M. de koningin voor het verlenen
van de onderscheiding waarop hij trots was maar niet
op had gerekend. Alle aan^^Ken namen tot slot met
een handdruk afscheid vatOKu achtenswaardige kol-
lega en/of chef. Men bleef nog enige tijd gezellig bij-
een t e r w i j l in in t i eme k r i n g liet ui 'sdiem werd gevierd
met het personeel van de gr Vorden.

Z I L V E R W I T E DE LS TA AL.

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-
dagvan 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwerpen ter
sprake:

1. Uitzichthoeken
2. Vuilstorten
3. Consumentenenquête
4. Subsidie op woningverbetering

Vooraf echter nog enige andere informatie: zoals
u wellicht reeds elders hebt gelezen, is aan de ge-
meenteraadsleden op 29 oktober j.l. de begroting
voor het jaar 1975 aangeboden.
Zoals ook in de twee voorafgaande jaren gebruike-
lijk, zullen wij in deze rubriek regelmatig delen uit
de aanbiedingsbrief (die bij de begroting behoort)
publiceren; zodoende zult u weer een overzicht krij-
gen van de gemeentelijke aktiviteiten van het laat-
ste jaar, alsmede een prognose voor het komende
(en volgende) jaar ( jaren).
Zij, die een exemplaar van de begroting en de me-
morie van toelichting zelf willen bezitten, kunnen
deze kopen voor een bedrag van ƒ 40, — ; de boek-
werken zijn verkr i jgbaar op het gemeentehuis.

Ad. l . Uitzichthoeken
Nu overal de tuinen in orde gemaakt worden voor
de winter is het wenselijk bij kruisingen en boch-
ten in wegen en straten nog weer aandacht te be-
s teden aan de overzichtelijkheid van Uitzichthoeken
voor het wegverkeer.

Hoewel het uitzicht in vele gevallen 's winters be-
ter aanvaardbaar is, omdat dan het blad van de
bomen struiken is gevallen, is de tijd van het jaar
juist nu gunstiger voor het verrichten van snoei-
werk dan het voorjaar als het groen weer gaat
uitlopen.
Hetzelfde geldt voor het eventueel verplaatsen van
beplanting. Daarbij verzoeken wij u ook aandacht
te besteden aan heggen of beplanting die over de
trottoirs groeien en deze zo nodig te verzetten
In sommigegevallen zullen ambtenaren van gemeen-
tewerken u nog extra wijzen op te treffen maatre-
gelen en u daarbij een aanschrijven overhandigen.
Wij verzoeken u echter daar niet op te wachten en
op grond van uw eigen verantwoordelijkheid de
nodige maatregelen voor de verbetering van de ver-
keersveiligheid te treffen om zo mogelijk ongeval-
len te voorkomen.

Ad. 2. Vuilstorten
Ondanks herhaalde waarschuwingen blijkt nog
steeds vuilnis te worden gestord buiten de (ope-
ningsuren van de) gemeentelijke stortplaats. On-
langs is hiervoor al een bekeuring gevallen en ook
in het vervolg zal hier streng op worden gelet.
De openingsuren zijn:
's woensdag van 3-5 uur n.m.
's vrijdags van 3-5 uur n.m.
's zaterdags van 10 — 12 uur v.m.
Als stortgeld wordt berekend: ƒ l, - voor minder
dan één m3 en ƒ 2,50 per m3 voor grotere hoe-
veelheden.

Ad. 3. Consumentenenquête
Volgende week zal huis aan huis een enquêtefor-
mulier worden bezorgd; deze enquête heeft betrek-
k ing op o.m. de koopgewoonten van consumenten
en hun mening over de Vordense winkel (service-)
struktuur . De enquête wordt gehouden in het kader
van de voorbereiding van een bestemmingsplan
voor de kern van het dorp Vorden.
In contact van volgende week komen wij uitvoerig
op deze /aak t e r u g .

Ad. 1. Subsidie op woningverbetering
Evenals dat in de afgelopen jaren is gebeurd, zal
door het Ministerie van Volkshuisvesting ook deze
winter weer de subsidievoor woningverbetering met
20% worden verhoogd.
Deze extra 20% wintersubsidie wordt alleen dan

toegekend, indien de werkzaamheden in normale
werktijd worden uitgevoerd door bouwpatroons en/
of hun werknemers in de periode tussen l novem-
ber 1974 en l maart 1975.
Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk
door de betrokkene in zijn vrije tijd worden uitge-
voerd, blijft de gewone premieregeling van kracht.
Ter informatie volgen hierna de subsidiebedragen,
die op grond van de gewone premieregeling door
het Rijk worden toegekend:

a. Het vervangen van een primitief privaat met
het maken van een ruimte daarvoor ƒ 600, - .

b. Het aanbrengen van een douche-inrichting
ƒ 400,-.

c. Als b met het maken van een ruimte daarvoor
ƒ 600, - .

d. het vervangen van een primitieve keuken-inrich-
ting ƒ 600, - .

e. als d met het maken van een ruimte daarvoor
ƒ 1200,-.

f. het treffen van voorzieningen die ertoe strek-
ken om een woning geschikt te maken voor be-
woning door (een) bejaarde(n) of (een) minder-
valide(n) - dit geldt ook voor centrale verwar-
ming - : 20% van het totaal-bedrag.

De Rijksbijdrage voor overige verbeteringen aan
woningen (o.a. in verband met de indeling of van
het woongerief) bedraagt maximaal ƒ 3300, — ver-
meerderd met één-derde deel van de hierboven on-
der a t.m. e genoemde bedragen, voorzover deze
op de verbetering betrekking hebben. Voor aanleg
centrale verwarming is het maximum bedrag ge-
steld op 1200,- .
De hierboven genoemde bedragen worden met 25%
verhoogd door de gemeente, terwijl het Rijk de in
de aanhef genoemde verhoging van 20% geeft voor
winterwerk.
Nadere inlichtingen betreffende de regeling wor-
den verstrekt doorgemeentewerken. Tevens zijn hier
de benodigde aanvraagformul ie ren te verkrijgen.

Vuiln is-ophaaldien s/
Voor de goede orde delen wij nog mede, dat de
verschuiving in de ophaaldag van zaterdag naar
de donderdag alleen geldt voor de percelen in het
buitengebied, waar eenmaal per 14 dagen wordt
opgehaald.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
géén dienst i.v.m. de feestelijke dienst in de dorpskerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, oogstdienst en dankstonde
voor gewas en arbeid
19 uur ds. A. C. van Nood van Barchem

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

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

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, 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 j.
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

('•rhoicn: A l b e r l u s ( l e e r t Herman, zoon van J. 11. Kap-
pert en II. J. I l i d d i n k ; Sibil la, dochter van L. C. B.
Eykelkamp en G. H. J. Helmers; Rogier, zoon van
B. J. Oonk en J. M. Pardijs.
Ondertrouwd: J. G. M. Herfkens en A. M. Koers;
W. N. Homma en E. Remmers.
Gehuwd: G. G. Wijnhoud en F. J. Groot Roessink.
Overleden: J. F. Polsvoort, 79 jaar, weduwe van H. J.
Rothman.



Verkade
Wasa

Knackebröd
per pak

109

Karvan
Cevitam

DUBBELE FLES
van 420 voor

298

UNOX
Erwtensoep

EXTRA GEVULD
van 230 voor

169

Panty P
rood

38-44
van 195 voor

159

948
SUPER SLAGERIJ

FRICANDEAUv.dham
500 gram 498 heel kilo

FRIGANDELLEN
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN - 4 HALEN 3 BETALEN
SPEKLAPPEN OIO
500 gram 198 heel kilo ^/ • ^^

HAMLAPPEN
500 gram

WIENER SGHNITZEL
per 100 gram

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

128
248

VLEES-
WAREN

ROLSPEK 150 gram Ü9

SAKS JUNIOR 2flkgram 99

BOERENMETWORST 150 gram 119

89LEVER gram

SLAGERSLEVERWORST
plm. 500 gram 199

ZONNETUIN
BANANEN
per kilo

BLANKE CHAMPIGNONS
± 250 gram

FIJNE HANDPEREN
plm. iy2 kilo

GOLDEN DELICIOUS
plm. 1]/2 kilo ~

HEERLIJKE MANDARIJNEN
ZONDER PIT per net

HARDE UIEN
2 kilo

PANKLARE ANDIJVIE
500 gram

98
119

125
55

DIEPVRIES ARTIKELEN
KROKETTEt „ **. 198
HAANTJES P» k*, 350
WORSTBROtDJES 2 »*, 79
SPINAZIE H-.* 149

Groot pak SPECULAAS
ONTBIJTKOEK
grote

BANKETSTAAF

89
roomboter

ZOETWAREN
VOORDEEL

STROOIMELANGE
250 gram

CHOCOLADE SIGARETTEN
3 pack

109
98

BOLLETJE PANEERMEEL
pak van 69 voor 49
EIERBESCHUIT
BOLLETJE per rol .... 59
KLOP-KLOP
MAGERE GARNERING nu 109
ONOX ROOKWORST
van 208 voor 179
BRINTA
gaar in het pak - bij ons altijd 105 - nu 98

RADION ZEEPPOEDER
plastic zak nu 450

OMO ZEEPPOEDER
draagkarton nu 495

BRAil BIER
PER FLES 59 CENT

doos a 12 halve liters van 708 voor 525

MONTILLA
2 literkruik van 925 voor 795

CALVE PINDAKAAS
pot van 199 voor 159
HERO CASSIS
liter van 155 voor ... 119
APPELMOES
literblik 89
FRAMB.-BESSENWIJN
AROSA literkruik 198
ADVOKAAT
ONZE BEKENDE per fles 398

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232
Groente en vleesreklame

geldig t.m. zaterdag



t A&O EER DAN ALLEEN VOORDELIG l
ZEEPPOEDER

BIOTEX KOFFERS
GROEN
van 10 40 voor .

BLAUW

WITTE REUS
vat van 14 95 voor

ALL KOFFER
van 950 voor

SUNIL KOFFER

VOORDEEL

875
895

995
795
735

VOOR KLEINE SCHOENTJES
PEPERNOTEN
zak vol voor

KIKKERS EN MUIZEN
zak vol voor

SCHOENLETTER
VERKADE voor

CHOCOLADEMENAGERIE
DE HEER per bakje

85
89

A&O

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

Harde uien
2 kilo

Hachévlees
500 gram

DINSDAG

Kool raap
500 gram PANKLAAR

Verse worst
500 gram

WOENSDAG

Rode kool
500 gram PANKLAAR

Gehakt
HALF OM HALF 500 gram ....

125
398

69
298

39
228

DURE MAANDEN?
DE VOORDEELTENT IN DE KOFFIESHOP BETEKENT VOOR U EEN
ENORME SORTERING

SPEELGOED EN NONFOODS
DIT MOET U GEZIEN HEBBEN
BANKROOF ! SPAARGELD WEG l
SERGEANT JIM WAAKT ER OVER

PRACHT SPAARPOT
van 595 voor 295
WEET UW WETJE - DRINK UW BORREL THUIS

LONGDRINK- OF WHISKEYGLAZEN
per 3 stuks van 550 voor

nu van 350 voor

325
275

VAATDOEKJES
(niet geweven) van 250 voor

ZO LANG DWOORRAAD STREKT:'M

GROTE VOETBAL VOOR 50 LOSSE CENTEN

TOT UW DIENST
VOORDEEL SLIJTERIJ

STOCK VERMOUTH
deze week voor

BLACK AND WHITE WHISKEY
DE ORIGINELE van 17,45 voor ,

LEGNER bij ons per liter

DON RAMON SHERRY
GEEN NAMAAK 2 literfles van 14,95 voor

JONGE GENEVER
LEGNER

CITROEN BRANDEWIJN
EGNER per liter

1295
595

1295

895

645

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 123?



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

KEURSLAGERVLEES FIJNE VLEESWARENvan uw echte slager!

uit eigen worstmakeri j!
PEKLAPPEN GEKOOKTE HAM

DONDERDAG: 500 gram

398GEHAKl BOTERHAMWORST
WOENSDAG: 500 gram 250 1000 gram

498RBLAPPEN BOERENMETWORST

DE GEHELE WEEK. 500 gram ...O

375MAGERE VARKENSLAPPEN
DE GEHELE WEEK. 500 gram ...O

HAGHEEVLEES
DE GEHELE WEEK. 500 gram ...O

HAMBURGRS Dagelijks verseDE GEHEL -. WEEK: 3 sfuks

VERSE KI IKENBOU N GROENTE EN FRUITDE GEHELE WEEK. 500 gram ...O

CHAMPIGNONS

SPAANSE DRIJVEN
MANDARIJN
KOOLRAAF
HUTSPOT
Maandag errninsdag:

GEKOOKT BIETEN
Wil TE KOOL

deze week KLEUTERTAAI voor 119KASSA-KOOPJE
DUBRO CITROEN

DOPERW N M WOR1 !NROOKWORST

K N PILS
O.B. MAANDVERBANDSUNIL VOORDEELKOFFER

normaal 835 - onze prijs

KOFF BONEN
MOLNY NR. 1 LUIERS

SHERRY

GROEN E-OF K PPESOEP Groente- en vleesaanbiedingenMOSELBLUMCHEN
zijn geldig tot en met 2 november 1974

CROX halvarine 500 gr. Onze prijsVIVO HALFVOL! ! KOFFIEMELK

van 182 - onze prijs



Donderdag 7 november 1974

36e jaargang nr 36 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Jong Gelre besteed veel aandacht
aan 60-jarig jubileum

De afgelopen maanden is het stil geweest rondom de
afdeling Vorden van Jong Gelre. Geen wonder want de
leden zijn druk doende een revue in elkaar te zetten
waarmee op 22, 23 en 30 november het 60-jarig jubi-
leum zal worden herdacht.

Met de voorbereiding van deze revue is men reeds een
jaar geleden begonnen. De revuekommissie bestaande
uit de heren R. Pelgrum, J. Koning, B. Bloemendaal en
mej. G. Klein Geltink heeft een programma samenge-
steld bestaande uit zang, dans, schetsjes enz. De regie
is in handen van de heer E. Klumper die reeds 20 jaar
lang op de gezamenlijke feestavonden van Jong Gelre
de GMvL en de Plattelandsvrouwen met dit bijltje heeft
gehakt.
Verder wordt medewerking verleend door Gijs Schoon-
hoven piano, mevr. Van Zandvoort akkordeon, terwijl
mej. H. Muyen de dansjes instudeert. Zaterdagmiddag
23 november zal het bestuur recipiërcn in hotel Bak-
ker. Momenteel bestaat het bestuur uit B. v.d. Wey
voorzitter, W. v.d. Peyl sekretaris, mej. W. E. Obbink
penningmeesteresse, mej. D. Bruil 2e sekretaresse, ter-
wijl de 'heren G. Rossel en B. Regelink het bestuur
kompleteren.

FINANCIEN
De heren v.d. Wey en v.d. Peyl, met wie we naar aan-
leiding van het diamanten jubileum een gesprek had-
den, vertelden onsdat het aanvankelijk in de bedoeling
lag het jubileum reeds deze zomer te herdenken. Dit
zou dan gebeuren in en rondom kasteel Vorden met
o.a. medewerking van Radio Noordzee en (toen nog)
Radio Veronica. De festiviteiten die twee dagen in be-
slag zouden nemen, konden niet doorgaan omdat de
meerderheid van het bestuur geen risiko's wilde nemen
ten aanzien van de financiën. En juist deze financiën
houden het bestuur momenteel enorm bezig.
„Onze bron van inkomsten zijn de kontribtiegelden ter-
wijl we van de gezamenlijke feestavonden jaarlijks een
graantje kunnen meepikken. Het is dan ook steeds goed
uitkijken met het organiseren van diverse dingen. Ge-
meentelijke subsidie krijgen we niet. Als ik dan lees
dat de begroting 1975 van de gemeente Vorden een ba-
tig saldo vermeldt van ruim 4 ton, dan word ik gewoon
een beetje „zeikerig" dat er voor ons niets af kan",
aldus sprak voorzitter v.d. Wey verbitterd.

STEEDS MOEILIJKER
De afdeling van Jong Gelre telt momenteel ca 105 le-
den, waarvan een groep van plm. 30 jongens en meisjes
variërend in de leeftijd van 17 - 23 jaar, daadwerkelijk
blijk van belangstelling geeft en ook aktief is. De ak-
tiviteiten die de afdeling ontplooit bestonden de afge-
lopen jaren uit het organiseren van ekskursies, drop-
pings, sportwedstrijden, dansavonden enz.
„Het wordt echter wel steeds moeilijker om iets te or-
ganiseren, vandaar dat we de leden een enquêteformu-
lier hebben gestuurd waarop ze kunnen invullen waar-
naar hun belangstelling uitgaat. De bestaansmogelijk-
heid van een vereniging zoals Jong Gelre wordt in de
toekomst dan ook steeds moeilijker. Wij als bestuur
zullen er echter alles aan doen d^^Fdeling te aktiveren
want 60 jaar Jong Gelre wil toclBpht wel iets zeggen",
aldus de heren v.d. Wey en v.d.Tëyl.

VEEL VERANDERD
De afdeling Vorden is aangeslor^^ij de Ring Berkel-
streek waar verder Almen, Lari^^Lochem en Warns-
veld deel van uitmaken. Tussen deze afdelingen onder-
ling is regelmatig kontakt en worden er diverse dingen
georganiseerd.
In de loop der jaren is er in en rondom Jong Gelre veel
veranderd. Vroeger kon men alleen lid worden of men
moest in het bezit zijn van het diploma lagere land-
bouwschool, landbouwwinterschool of iets dergelijks.
Tegenwoordig ligt dat anders en komen de leden uit
alle lagen van de bevolking. Specifieke wedstrijden als
trekkerbehendigheidswedstrijden, veebeoordelingswed-
strijden gaan dan ook meer en meer tot het verleden
behoren.

OPRICHTING
Officieel werd de vereniging opgericht op 8 juli 1914
in het voormalige Nutsgebouw op initiatief van dr.
Thien, toenmalig hoofd van de landbouwwinterkursus-
sen. Er waren 34 leden. Het bestuur zag er als volgt
uit: H. J. Arfman voorzitter, G. Koning sekretaris, D.
Bogchelman penningmeester, A. J. Lenselink vice-voor-
zitter, G. Wuestenen vice-sekretaris. De heer Thien
werd het ere-voorzitterschap aangeboden.
De naam van de vereniging luidde: „Vereniging van
oud-leerlingen landbouwwintercursus". Omstreeks de

jaren 1930 - 1935 zijn hieruit de CBTB en ABTB ont-
staan. De vereniging zelf bleef bestaan en kreeg later
de naam BOG (Bond van oud-leerlingen Gelderland.
Een jaar of tien geleden werd de naam gewijzigd in
Jong Gelre.

BEWERKEN VAN PROEFVELDEN
Een van de belangrijkste werkzaamheden na de oprich-
ting in 1914 was het bewerken van proef velden, waar-
bij diverse mestsoorten (stalmest, kunstmest e.d.) be-
proefd werden. In 1929 werden deze proef velden op-
geheven. Een groot sukses voor de vereniging. De kur-
sussen die in die jaren werden georganiseerd beston-
den uit „landbouwboekhouden", veeteelt, rundveeken-
nis, paardenkennis enz.

NA DE OORLOG
Na de moeilijke oorlogsjaren besloot de afdeling Vor-
den van de BOG in 1947 toe te treden tot de provin-
ciale bond. In de na-oorlogse jaren werd veel aandacht
besteed aan de revolutionaire ontwikkelingen in de
landbouw. Er stonden toen kursussen op het program-
ma als kennis van landbouwwerktuigen, motoren enz.
Een groots evenement voor de BOG was wel het orga-
niseren, in samenwerking met andere plaatselijke ver-
enigingen, van de landdag „Wolado" (welvaart onzer
landbouw door organisatie) dat op 30 augustus 1951
nabij kasteel Vorden werd gehouden. Onder de 4000
bezoekers bevond zich o.m. de kommissaris der konin-
gin in de provincie Gelderland.
Het 40-jarig jubileum werd in 1954 herdacht met de
opvoering van „Op excursie" dat veel sukses oogstte.
Het 50-jarig bestaan in 1964 werd eveneens met een
revue herdacht.

de Wildenborchers omdat er dan geen dienst is in de
kapel.

Na de kerkdienst is er in het Jeugdcentrum gelegen-
heid om het jubilerende echtpaar geluk te wensen en
daar wordt dan ook namens de Hervormde gemeente
een geschenk aangeboden. Ook op deze plaats willen
we ds. en mevr. Veenendaal en hun kinderen onze har-
telijke gelukwensen aanbieden.

KEZOCHT: KINDEREN VOOR KLUBS

Eindelijk is het dan zover. Onder verantwoordelijkheid
van de Hervormde Kerkeraad, de plaatselijke CJV en
in samenwerking met de Jeugdwerkgroep gaan 16 no-
vember a.s. enkele nieuwe klubs van start . Naast de
bestaande jongensklub Samuel voor 12 - 15-jarigen is
er nu een meisjesklub opgericht voor dezelfde leeftijds-
groep. De leidsters zijn er al, nu nog de meisjes. Deze
klub zal worden geleid door J. Klein Geltink en A. ter
Beest. Verder is er een klub opgericht voor jongens en
meisjes van 7, 8 en 9 jaar. Deze klub zal worden ge-
leid door I. Smeenk en R. Zoerink. Alle kinderen van
bovengenoemde leeftijden zijn van harte welkom op za-
terdagmiddag 16 november a.s. in het katechisatielo-
kaal achter de kosterswoning.

Uit bovenstaand stukje blijkt dat er nog geen klub is
voor kinderen van 10 en 11 jaar. We zoeken naar de
mogelijkheid om zo'n klub zo gauw mogelijk op te rich-
ten. We hebben hiervoor echter nog leiding nodig. Wie
meldt zich aan?

Herv. Jeugdwerkgroep

NIEUWS
VAN DE
KMIKEN

R. K. KERKEN VORDEN EPfr.RANENBURG
Zaterdag 9 november zal a ^^Vgr Dr R. Staferman
o.f .m. tijdens de eucharhtievralP» in Vorden en Kra-
nenburg het H. Vornsel worden toegediend.

NIEUWS VAN DE K E R K E N
Zaterdag 9 november zal hè, verbouwde en uitgebreide
katechisatielokaal achter de kosterswoning officieel ge-
opend worden en in gebruik worden gegeven aan de
Ned. Hervormde gemeente te Vorden. De officiële
opening zal geschieden door burgemeester Vunderink.
Hierbij zal ook de naam van het gebouw worden be-
kend gemaakt. Belangstellenden kunnen het vernieuw-
de gebouw dat gegroeid is van één naar twee lokalen
(gescheiden door een vouwwand) en daardoor nog meer
geschikt is voor allerlei aktiviteiten, komen bezichtigen
na de officiële opening.

DS EN MEVR. VEENENDAAL 25 JAAR
GETROUWD EN 25 JAAR DOMINEE
Zondag 10 november zijn ds. en mevr. Veenendaal 25
jaar getrouwd. Rond deze datum valt ook het 25-jarig
predikantsjubileum van ds. Veenendaal. De kerkdienst
in de Hervormde dorpskerk zal dan ook in dit teken
staan. De hele gemeente wordt hier dan verwacht, ook

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

BEGROTING
GEMEENTE VORDEN
SLUITEND

Zoals reeds vorige week in dit blad bekend is gemaakt
sluit de begroting 1975 van de gemeente Vorden met
een post onvoorzien van ƒ 452.000, - . Dit is hoger
dan die van het batig saldo van de primitieve begroting
voor 1974 nl. ƒ 163.500,-.
In hun aanbiedingsbrief merken B&W dan ook op dat
de financieringspositie van de gemeente wel aanleiding
geeft tot het stellen van prioriteiten. Rond de twee
miljoen gulden zou aan de gemeente aan langlopende
leningen moeten worden toegewezen om de hele lijst
van wensen uit te voeren. Toch dient volgens het kol-
lege voorzichtigheid te worden betracht bij het opma-
ken van een prioriteitenlijst.

Afgezien van het vorenstaande geven B&W enkele ge-
dachten die op dit punt bij het kollege leven. Zo wordt
gesteld dat de werkzaamheden in de bestemmingsplan-
nen niet mogen stagneren. Dit geldt vooral voor de
plannen waarvan alle bouwgrondenreeds zijn uitgege-
ven. De restauratie van het kasteel Vorden kan buiten
de prior i te i tenbepal ing blijven. GS hebben nl. toege-
zegd vaste financieringsmiddelen toe te wijzen als door
de restauratie de uitvoering vanandere werken dreigen
te stagneren. Een stichting zal een dorpscentrum laten
bouwen. Met uitzondering van een ton, welk bedrag
gereserveerd is, zal de gemeente geen investering hoe-
ven te doen.

WONINGBOUW
Zoals bekend is sinds 1972 een grote stagnatie ge-

weest in de bouw van woningwet- en premiewoningen.
Het ontbreken van bouwgrond was daar onder meer de
oorzaak van. Sedert begin dit jaar zijn er echter twee
bestemmingsplannen. Bovendien is de gemeente sinds
kort volledig eigenaar van de gronden in plan Brinker-
hof I. Daarom kon een begin worden gemaakt met de
aanbesteding voor het bouwrijp maken van de gronden.
Zodra dat gebeurd is kan een begin worden gemaakt
met de bouw van woningwetwoningen.

In het plan Brinkerhof I zijn tot 1977 ongeveer 105
woningen gepland. Na dat jaar moet worden overge-
gaan tot de bouw van plan II. Voor het eerste plan
heeft de woningbouwvereniging Thuis Best 56 woning-
wetwoningen op stapel staan. Daarnaast biedt het plan
de mogelijkheid tot de bouw van 32 premiewoningen
en ongeveer 17 woningen in de vrije sektor.

In het afgelopen jaar werd aandacht besteed aan de
verdere afwerking van de bestemmingsplannen Boonk
en Zuid. In 1975 zullen de werkzaamheden grotendeels
voltooid zijn.

Voor verbetering van de Onsteinweg en Lindeseweg is
een subsidietoezegging ontvangen die tot eind 1975
van kracht is.

Ten aanzien van de vuilophaaldienst merken B&W in
hun aanbiedingsbrief op, te bezien of een uitbreiding
van deze dienst tot de mogelijkheden behoort. Een
proef in een deel van het buitengebied mag als redelijk
geslaagd worden aangemerkt.

BEZOEK
KOMMISSARIS DER KONINGIN
Wanneer de kommissarisv an de koningin vrijdagmor-
gen 15 november een bezoek brengt aan Vorden, wor-
den hem tijdens de openbare raadsvergadering, welke
om kwart voor elf begint, talrijke problemen die in de
Vordense gemeenschap leven, voorgeschoteld.
Aangesneden wordt het handhaven van het karakter
van het buitengebied waarbij het waarborgen van de
landbouwkundige o n t w i k k e l i n g zal worden gesteld te-
gen de bescherming van het natuurschoon en de re-
kreatieve ontwikkeling. In het kader hiervan worden
vragen gesteld over de lastenverdeling met betrekking
tot de handhaving van het natuurschoon en de aankoop
v?n waardevolle gebieden.
Uiteraard zal ook de gewestvorming in het gesprek
worden betrokken. Daarbij gaat de voorkeur van Vor-
den uit naar een licht gewest Deventer - Zutphen met
verzorgende taken. Een duidelijk vraagteken wordt in
Vorden n a m e l i j k ge/et a c h t e r de toekomst van l i e t ge-
west Stedendriehoek. Bovendien /a l in deze vergade-
ring het vermijden van kostbare onderzoeken waarvan
het rendement onzeker is, worden aangekaart. Tenslot-
te zal met Mr Geertsema gesproken worden over de
evrdeling van DACW-gelden binnen rayons en ge-
meente.
Direkt na aankomst van Mr Geertsema, 's morgens om
negen uur, hebben B&W een onderhoud met hem,
waarna een rondrit volgt met een bezoek aan kasteel
Vorden, het toekomstige gemeentehuis van Vorden.

GLAASJE OP, NIET
ACHTER 'T STUUR.,.
Et wodt een slechte tied veur mensen die volle in de
auto zit en doarbi'j de borrel niet kunt loaten stoan.
D'r komt ni'je veurschriften - de kontrole wodt se-
kuurder - en de straffen zwaarder. Wat mien betreft
mag et - d'r gebeurt al ongelukken genog, ok zonder
borrel. Al vroag ik mien wel af of ze disse zaak wel
an at- got-u- kante utifjuki. I.)i '
bi'j snelverkeer!" - moar de praktijk is: ,,gien snel-
verkeer bi'j alcohol!" En dat werkt niet goed - doar
komt de brokken van. Een enkel borreltjen is nou nog
toe-estoan, moar at ze d'r èène op hebt ziet ze in d'n
tweeden gien kwoad meer, dan in d'n derden nog min-
der en bi'j d'n vierden wilt ze wel es zien wie of d'r
better ri'jen kan! Dat is zoo ewes en dat kump weer.
Al bunt ze dan de eerste wekke of wat onder d'n in-
druk van die bloazepiepkeskontröle - die schrik is
gouw weer oaver en op old ies vrus et graag . . .
Ik gleuve dat ze zik an de letter mot hollen - de man
die nog nuchter uut de auto krup - zik een borreltjen
besteld en wet dat e weer ri'jen mot - die mot ze in
de krage kriegen - veural at e al es eerder brokken
hef emaakt. At e d'r èène op hef is et vake te late!
Niet et ri'jen met een borrel op, moar et borrel drin-
ken bi'j et autori'jen mot ze afleern. En umdat al te
strenge heeren nooit lange regeert, misschien zol et
goed wezen um et 's nachts van twaalf tot dri'j uur
moar te loaten zooat et ewes is. Wie nuchter wil blie-
ven kan dan van de weg af wezen - de andren mot
dan onder mekare moar uutzuuken wat mag of niet
mag . . .
Et is niet um de spot d'r met te drieven - moar soms
kuj ok al vermakeleke dinge heurn vertellen. Zoo as
van die man die ok met een paar borrelt jes te volle op
achter et stuur krop. Hie hoppen op gelukke - en
anders op zien slimmigheid en vlotte proat. Et gelukke
was um tegen - een paar agenten lieten um stoppen.
.Meneer, wilt u even in dit pijpje blazen?" De man
begon zwoar te zuchten - „Dat kan ik neet - ik heb-
be asthma". Hie ivodden e gleuf d. „Dan zullen we een
bloedproef moeten nemen!" zei de agent. „O, nee me-
neer", kermen de man - ik hebbe hooge bloeddruk en
kan gien bloed zien. A'j dat doet kuj mien meteene
noar et ziekenhuus loaten brengen!" En weer schen
de politie um te gleuven. „Nou, stap dan maar even
uit, en loop hier maar een eindje precies over die witte
streep." De man dacht dat e zik d'r al aarig uuteproat
had - nou mosse dat loopen oaver die streepe nog
v r i j zien te kommen. Dat lek akkelek genog - die
agenten wazzen heele meegoande kèèrls. „Och, heeren
loa'iv doar moar niet an beginnen - dat lukt mien toch
neet - ik bun zoo zat as een maleièr!" En wat een
boffen - zie gleuven um veur de derde keer - hie
hoeven ok niet meer oaver et streepken te loopen.
Moar dat e toch de wagen mos loaten stoan en moar
zien hoe of e in huns kwam met nog een bonnetjen
toe - doar begrep e niks van . . .
Een echtpaar had nier gelukke meneer was veur
et autori'jen afekeurd en mocht ok gien alcohol ge-
bruuken. Mevrouw wel - zie deed in et ri'jen en ok
met et borreltjes drinken veur gien kèèrl onder. En zoo
kwammen ze van een feesjen - mevrouw met een flin-
ke borrel op achter 't stuur - meneer met een nuchter
gezichte naast eur. Ze mossen stoppen veur kontrole
op de autopapicin. Alles kloppen - moar toe de agent
c u r di' i>a paassen u'cci gaf, /o/c r r/r jeneverloch. / / / r
knikken i'ientlclek naai ineneei: . . / /er/ verstandig dat
u mevrouw laat iij<lct> -- glaasje op - niet achter 't
stuur!" . . . En toe ze we green stok e joviaal de hand
op - mevrouw zwaaien weerumme.

Zie was nou èènoal in een goeie buje. En dat had ze
van niks neet . . .

d'n Oom



opleuering
altijd
op tijd!

A_ BOUWBEDRIJF
TB A.TEIM BRIIMKE S
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-104T*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
TT kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Be.'frum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektle

Comp/èts en
4vond/aponnen

Gaarne vc/igens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Huurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis In de
omgeving /

•••••••••i

eoncoums
Hengelo <gid.>
tel.05753-1461

Zondag 10 november

DANSEN
met muziek van

ARNE JANSEN EN
LES CIGALES

Kom eens praten over uw

bouwplannen
Wij hebben interesse
voor: NIEUWBOUW

VERBOUW EN
ONDERHOUD

OPLEVEREN VOLGENS AFSPRAAK !

BOUWONDERNEMING

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

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwali-
teit voor uw

huwelijksreportage
De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,-
maken wij een kleurenre-
reportage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling te
voorkomen.

FOTO DOLPHIJN

Vorden

FOTO A.D. - Ruurlo

a.s. donderdag 7 nov. om 8 uur
begin van onze grote

VERBOUWINGS-

MEUBELEN

TAPIJT

GORDIJNSTOFFEN

MATRASSEN

EN TEXTIEL

Grandiose koopjes
en diverse coupons

18 etalages vol
aanbiedingen

Zie ook onze meubeltoonzalen 1e en 2e etage

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Weergaloze
volautomaat

CHRYSLER
NEDERLAND

Met zoveel luxe voor z'n prijs!
Vooral het 1975 model van de Chrysler 2 Litres is grandioos.
Door technische perfectie is de motor nóg geruislozer geworden.
De soepel reagerende volautomatische "Torqueflite" versnellingsbak
wordt door specialisten beschouwd als een klasse apart. Opvallend is
ook het robuuste uiterlijk met vinyl dak, 't royale luxueuze interieur,
't vele comfort, de geweldige kofferruimte, de veiligheidsconstructie.
Kortom: een weergaloze wagen in zijn prijsklasse. Weet u wat ook nog
opvalt? Onze service. Al bij uw proefrit!

CHRYSLER

IMATRA!

Chrysler

160
180
2 Litres, incl.
volautomaat

cc

1639
1812
1981

DIN pk

80
100
110

prijs

f12.295
f 13.295
f14.795

inclusief BTW af importeur

CHRYSLER 2 UTRES
biedt het maximum in zijn prijsklasse!

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256



MARZIT WAT ACHTER
Première van een meubelshow

in één bedrijf

De rolbezetting is van allure
Want daar zijn in de hoofdrollen beroemd-
heden als Leolux, Pastoe en Artifort. Meubel-
hoogstandjes waarvoor de handen zeker op
elkaar gaan.
Grandioos vakwerk in mooi hout, luxe leder
en in chroom. In verrassende uitvoeringen,
voor een verwend publiek.

Het decor als versierend element.
Entourage is „part of the show". De woon-
boetiek is daarom een nummer apart.
Met verrassende interieuropvrolijkers, kleu-
rige woonversierders en grappige hebbedings-
kes. Leuk om te hebben, fijn om te geven,
prettig om te krijgen en gewoon gezellig om
naar te kijken.

Warnsveld
Rijksstraatweg 108 -
Tel. 05750-17332-

Het doek gaat op.
Vrijdag a.s. 's middags half drie

hebben we iets feestelijks te vieren.
Heropening van onze zaak,

met een verkwikkende meubelshow!
En we willen graag dat u er

óók bij bent.
Vanaf vrijdag a.s. 'smiddags half drie

kunt u reserveren.
Want dan gaan we heropenen met

enig beschaafd feestgedruis en een
opgewekte stemming.

Morgen gaat onze interieurshow
in première.

Met op het programma de beste
staaltjes van internationale

meubelkunst.

<*

Het kleurige werk...
wordt verzorgd met bekende namen als
Kendix en Ploeg. Gordijnstoffen van klasse,
goed voor menig open doekje.
Het betere „floorwerk" is in handen van de
rasechte vakbroeders Bergos, Desso en Wes-
ton, met Ploeg in een dubbelrol.

Kijk, daar zit wat achter ...!
Het stuk speelt in een klein, maar mooi dorp
in Gelderland.
In de dorpsstraat de bescheiden gevel van
een ambitieus interieurverzorger...
Maar, wie er argeloos binnengaat merkt al
gauw dat daar iets achter zit!
Een riant stuk sfeervolle ruimte. Een fantas-
tisch leuke meubelshow met. . .
Maar nee, laten we niet op uw bezoek vooruit-
lopen. U moet het zélf zien. En dat kan. . .
vanaf a.s. vrijdag 's middags half drie.

LEOLUX

Vrij entree
Kom kijken en hef in de voyer met

ons het glas op een uitverkocht huis.
't Is de moeite waard

want het zal gezellig zijn en
er is veel, heel veel te zien.

De regie en de artistieke leiding is
in handen van uw gastheer:

Première aanbieding
Bijzonder mooie, nappa-leren twee- driezitskombi -
natie. Ongelofelijk kwalitatief en puntgaaf afgewerkt,
met een weergaloos zitkomfort.

Alleen nu ƒ 2975

signatuur van beter woonkomfort
Vorden

Dorpsstraat 22 -
-Tel. 05752-1314



3 dagen speciale
kinderaanbiedingen bij

modecentrum Teunissen Ruurio
KINDERJASJES

JURKJES

TUNIEKPAKJES

PANTALONS

TRUITJES

39,50 - 59,50

vanaf 15,00

vanaf 25,00

vanaf 15,00

vanaf 7,50

GROTE KOLLEKTIECOATS, PARKA'S NATO-
JACKETS, JOPPERS EN IMITATIE NAPPA-JASSEN

Het modecentrum voor Ruurio en omgeving - VRIJDAGS KOOPAYOND

SPECIAAL VOOR DE WIJNLIEFHEBBERS:

Wat is een Vinotheek?

Waar komt een Vinotheek?
LEES VOLGENDE WEEK DE ADVERTENTIE IN DIT BLAD

SLIJTERIJ
WIJNHANDEL SMIT DORPSSTRAAT 10

VORDEN

i

HELANCA TRAININGSPAKKEN

met biezen of In fwee kleuren

SPORTIEVE TRUIEN,

VESTEN, PULLOVERS EN SWEATERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

GEVESTIGD:

Beheer en bemiddeling
O.G.

Alle verzekeringen

Rentmeestersburo

P.BREGMAN
Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1565

Tot zaterdagmiddag 4 uur:

6 KOP EN SCHOTELS
Blauw decor

slechts 9,95

LETTERBAKKEN
plm. 60 x 35 cm van 26,95 voor
19,95

PLAATSTAAL
GEREEDSCHAPKIST

5 delig, blauw gelakt, neerklappende
beugel, hangslotoog, afm. 53x20x
20 cm van 27,90 voor

21,85

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Vorden

KIJK,
er zit nog veel meer achter!

Wim Polman laat u meevieren

met het 50 jarig jubileum
en het nieuwe jasje

tot 14 november a.s.

mag u bij elke aankoop

een kaartje pakken

en daar staat uw
jubileumprijs op!

tien tegen één,
daar

bent

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

GEMEENTE VORDEN

A. De Burgemeester van Vorden maakt bekend,
dat de Raad dezer gemeente in zijn openbare
vergadering van 29 oktober 1974 heeft besloten
dat betreffende het perceel Maandagweg 5, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie F 2282
een herziening van het bestemmingsplan Buiten-
gebied 1970 wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit en de betreffende si-
tuatietekening liggen vanaf 4 november 1974
voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage.
B. Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens
zijn - met inachtneming van artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening - aan de heer
J. Fles, Heerenstraat 14 te Rhenen, vrijstelling
te verlenen van artikel 13 van het bestemmings-
plan Buitengebied 1970, zulks teneinde de ver-
bouw van de boerderij Maandagweg 5 tot bur-
gerwoning mogelijk te maken.

De betreffende bouw- en situatietekeningen lig-
gen vanaf 4 november 1974 gedurende 14 da-
gen voor een ieder ter gemeentesecretarie ter
inzage; gedurende deze termijn kunnen belang-
hebbenden schriftelijk bezwaren tegen genoemd
voornemen indienen bij burgemeester en wethou-
ders voornoemd.

Vorden, 30 oktober 1974

VEILIG VERKEER
NEDERLAND affd. Vorden

De Vordense garagehouders bieden u GRATIS
Verlichtingscontrole en bandenadvies op:

Maandag 11 november
GAR. TRAGTER 19-21 uur

Dinsdag 12 november
GAR. Gr. JEBBINK 19--21 uur

Donderdag 14 november
GAR. KUYPERS 19-21 uur

Vrijdag 15 november
GAR. BOESSVELD 19-21 uur

Zaterdag 16 november
GAR. KURZ 10-12 uur

H.H. KONIJNENMESTERS

NU reeds kunt u voor de a.s. kerst-
dagen uw slachtkonijnen bij ons op-
geven .

Daarbij ontvangen wij elke avond na
5 uur aan huis.

En zaterdags de gehele dag en na-
tuurlijk voor de HOOGSTE PRIJS.

De vanouds bekende konijnenhandel
voor Hengelo en omstreken.

J , F R A N K E N
Hummeloseweg 36 - Telefoon 05753-1295

KRIJT SUPERETTE
WICHMOND

zoekt

HULP VOOR WINKEL EN
EVENT. HUISHOUDING

5 daagse werkweek.

Aanmelden: Dorpsstraat 10
Persoonlijk of telefonisch tel. 05754-270

Grote

Paardemarkt

Koldemarkt

op woensdag 13 november te

HENGELO (Gld.)

Aankoop prijzen voor de verloting
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SPUIT
LIJN 11 GEEFT MODDER

PLEZIER!

9 OKTOBER
PRINSENBAL

VAN
DE DEURDREAJERS

IN RESIDENTIE
SCHOENAKER

TE KRANENBURG
MET MUZIEK VAN

DE FLAMINGO'S

Als gevonden in de gemeente Vorden werd aangegeven:
sleuteletui, etuitje met autosleuteltje, fototoestel, jong
poesje, etui met schrijfgerei, handschoenen, bankbiljet,
kandelaar, sleuteltje. Achtergelaten in de Vordense bi-
bliotheek: kinderwanten, mutsen, wollen dassen, dames-
tas, jongenshorloge, portemonnee.
Inlichtingen omtrent alle bovengenoemde voorwerpen:
rayonburo der rijkspolitie te Vorden, Raadhuisstraat 5
telefoon 05752-1230.

Jaarvergadering
Onder leiding van voorzitter M. van Zeyst hield de
kring Vorden van de CBTB een druk bezochte verga-
dering waarbij de sekretaris van de Gelderse CBTB, de
onrustige tijd besprak waarin de land- en tuinbouw mo-
menteel verkeert.
De heer Broekhuis had veel waardering voor het werk
van de voorzitter van de Nederlandse CBTB de heer
R. Zijlstra. Deze werd namens de kring Vorden een
schrijven gezonden waarbij de afdelingen Eefde —
Gorssel, Hengelo, Hummelo, Steenderen, Vorden en
Warnsveld - Zutphen hun instemming betuigden met
het door de heer Zijlstra gevoerde beleid.
De heer Maalderink van de afdeling voorlichting ging
uitvoerig in op vragen betreffende de algemene volks-
verzekering. Deze verzekering zal op l juli 1976 in
werking treden. Bij arbeidsongeschiktheid gaat een
wachttijd van l jaar vooraf en wordt de hoogte van de
uitkering aangepast aan het minimumloon. Verder ves-
tigde hij de aandacht op een kursus ekonomie voor jon-
geren.

WEET-JE-WETJE
PER GTW-BUS WORDT U GEHAALD
(en teruggebracht ook) vanaf:
Doetinchem, GTW-station 19.00 uur
Zelhem, De Rode Leeuw 19.10 .uur
Velswijk, bushalte GTW 19.15 uur
Keyenburg, café Winkelman 19.20 uur
Hengelo (Gld.), café Langeler 19.25 uur
Wichmond supermarkt Krijt 19.35 uur
Baak, café Herfkens 19.40 uur
Zutphen, GTW-station 19.55 uur
Warnsveld, markt 20.05 uur
Vorden, GTW-halte kerk 20.15 uur
Vorden, Ruurloseweg (Rondeel) ... 20.20 uur
Vorden GTW-halte kerk 20.45 uur
Terugreis via dezelfde route.

Wij hopen u hiermee als karnavalsvereniging van
dienst te zijn en wensen u bij voorbaat een ple-
zierige reis in lijn 11.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar
05752 - 1304 en 05750-16728

Ouderavond O.LS.
Maandagavond 11 november zal in zaal Smit de ouder-
avond worden gehouden van de openbare lagere school
dorp. Tijdens deze vergadering zal de heer Eybersen,
distriktskonsulent Veilig Verkeer, een inleiding houden
over het onderwerp: „Kind in het verkeer".
Bij de bestuursverkiezing zijn de aftredende leden me-
vrouw Edens, de heer Bosch en de heer Nijland her-
kiesbaar. Mevr. Lakerveld en de heer Beek stellen zich
niet herkiesbaar. De ouderkommissie heeft mevr. Jan-
en-Boers en de heer Klein Nengerman bereid gevonden
zich kandidaat te stellen.

Mutaties
Bijz. school Hoge
Gedurende het gehele kursusjaar (en waarschijnlijk nog
langer) mogen er aan de bijzondere school Het Hoge
twaalf leerkrachten verbonden zijn. Het aantal leerlin-
gen is hiervoor ruimschoots voflfende.

Het bestuur heeft mevr. Tuinsma bereid gevonden te
helpen. Zij heeft een derde klas en het gaat zeer naar
wens, aldus werd ons door het schoolbestuur meege-
deeld. Mevr. Tuinsma heeft echter te kennen gegeven
dat zij er mee wil stoppen zodra men iemand anders
heeft kunnen krijgen.

Mej. J. L. Zomerhuis heeft ontslag gevraagd (en ver-
kregen) met ingang van l januari a. s. Zij stapt in het
huwelijksbootje en gaat in Gendt bij Nijmegen wonen.
Mej. Zomerhuis was sinds augustus 1971 aan de school
verbonden. In haar plaats is nu benoemd de heer G.

Uitbreiding
Drogisterij J. M. van der Wal&Zn

Dezer dagen heropende de firma J. M. v.d. Wal & Zn
zijn geheel veniieuwde en vergrote zaak. Doordat de
winkel 20 vierkante meter groter is geworden en alles
veel ruimer en overzichtelijker is geworden kunnen de
klanten nu overal gemakkelijk bij komen terwijl de ei-
genaar de klanten ook beter kan bedienen.

Wat de artikelen betreft, kan worden vermeld dat er
een sortering kruiden (plm. 80 soorten) aan het „pak-
ket" is toegevoegd. Alle soorten kruiden zijn aanwezig
bv. jeneverbessen, keukenkruiden, geneeskundige krui-

den enz. Ook de zgn. reformartikelen hebben een uit-
breiding ondergaan (reformartikelen zijn „puur na-
tuur" dus niet bespoten of met kunststof opgekweekt).
Liefhebbers van snoepgoed kunnen bij v.d. Wal ook
uitstekend terecht vooral het ouderwetse snoepgoed zo-
als kaneelstokken, zwarte ballen, ulevellen, 'hete blik-
sem enz. zullen er ongetwijfeld „in" gaan. Tenslotte
kan nog worden vermeld dat de schoonheidssalon even-
eens is vergroot en in een nieuw jasje is gestoken.

Wij wensen de firma v.d. Wal veel sukses toe.

J. Boekhout uit Vlaardingen die na de Kerstvakantie
zal beginnen.

Mevr. Beernink, handwerkonderwijzeres, heeft in ver-
band met de geboorte van een zoon ontslag gevraagd.
In haar plaats werd benoemd mevr. Hovingh.

Donderdag 14 november zal in het Jeugdcentrum de
feestelijke ouderavond worden gehouden. De leerlin-
gen van de zesde klas verzorgen het programma dat o.a.
vermeldt: zang, volksdansjes, toneelstukjes en een mu-
sical. Woensdagmiddag 13 november mogen de kinde-
ren van alle klassen komen kijken.

De eerste kijkavond, waarbij het werk van de kinderen
kan worden bekeken en waarbij tevens met het onder-
wijzend personeel van gedachten kan worden gewis-
seld ,is bepaald op donderdag 28 november. Het Kerst-
feest zal worden gevierd op vrijdag 20 december.

Veilig Verkeer Vorden
Ook dit jaar stellen de Vordense garagebedrijven zich,
in het kader van de aktie: „Goed licht - allicht",
weer beschikbaar om alle Vordenaren de kans te geven
hun auto- en motorverlichting gratis te laten keuren en
tevens de banden te laten inspekteren en wel in de
week van 11 tot en met 16 november. Het bestuur van
Veilig Verkeer afdeling Vorden stelt dit gebaar zeer
op prijs en rekent er op dat ook dit jaar weer een zeer
groot aantal automobilisten enz. van dit vriendelijke
aanbod gebruik zullen maken.
Deze gezamenlijke aktie van de garagehouders staat
dit jaar reeds voor de .achtste achtereenvolgende keer
op het programma en ieder jaar met een groot sukses.
Het vorig jaar werden 189 voertuigen gekeurd. Ge-
hoopt wordt dat dit aantal nu eens flink boven de 200
zal komen, want elke weggebruiker kent de ergernis
van tegenliggers met slecht afgestelde of slecht funk-
tionerende verlichting. Laat u dit niet overkomen, want
het kan bovendien nog een dure zaak worden wanneer
u bij een politiekontrole met een slechte verlichting
„tegen de lamp loop"t
Door spreiding van deze verlichtingskontrole over meer
avonden, zal er voor iedereen een tijdstip te vinden zijn
die hem of haar past. En zijn alle avonden bezet, dan
is er zelfs nog gelegenheid op de zaterdagmorgen.
Raadpleeg de advertentie elders in dit blad.

Denkt u aan uw advertentie
voor de

SINT NÜIOLAAS-
KRANT»
Tot uiterlijk vrijdag 8 november 12
uur kunt u kopij inleveren.

De krant wordt volgende
week verspreid

DRUKKERIJ WEEVERS BV
Nieuwstad - Telefoon 05752-1404

Het is weer zover. De toneelvereniging Vordens To-
neel geeft op zaterdag 9 november haar eerste uitvoe-
ring in het nieuwe seizoen. Het bestuur hoopt dat u
evenals andere jaren weer in grote getale naar het
Jeugdcentrum zult gaan. Zij hoopt dat omdat zij uw
steun momenteel zo geweldig hard nodig hebben. Waar
blijft nl. een toneelvereniging zonder toneel?

Sinds men het toneel in het oude Nutsgebouw van Vor-
dens Toneel afnam, is er in deze vereniging meerdere
keren gezegd: „Laten we er maar mee stoppen, dit
heeft zo geen zin meer. Als wij willen repeteren dan
moeten wij daarvoor wekelijks naar de Wildenborchse
kapel of naar de Kranenburg naar Schoenaker. In de
kapel zit weliswaar een leuk toneel om te repeteren
maar de dames hebben 't niet meer als een van de vele
muizen vrolijk mee over het toneel huppelt. De kachel
kan pas worden aangemaakt als de repetitie begint. Als
we dan naar huis gaan is het grote gebouw net een
beetje warm. Een kop warme koffie is er daar ook
niet bij, of een van de leden moet dit meenemen van
huis, hetgeen de laatste tijd nogal dikwijls het geval
is. Bij Schoenaker moeten we repeteren op een toneel
zonder decor. Op dit toneel staat echter wel een levens-
grote bar, die meer dan de helft van de toneelruimte in
beslag neemt, zodat repeteren op een dergelijk toneel
een zinloze zaak is. Ook komt het voor dat beide repe-
titiegelegenheden door andere verenigingen worden ge-
bruikt of dat er bij Schoenaker een of andere festiviteit
plaats heeft. Dan gaan we maar weer naar huis en re-
peteren dan maar niet, hopende dat het een volgende
keer dan wel weer kan. Als dan, na veel omzwervingen
en veel andere moeilijkheden we eindelijk zover zijn
gekomen dat we een uitvoering kunnen geven, moeten
we proberen het noodtoneel in het Jeugdcentrum op-
gezet te krijgen. Dat gaat niet zo gemakkelijk want
ondanks alle medewerking van het Jeugdcentrumbe-
stuur waarvoor we geweldig dankbaar zijn, hebben an-
dere verenigingen weer last van zo'n toneel. Als het
dan eindelijk zover is, dat het noodtoneel er staat, het
decor is geplaatst, de „verlichting" aangelegd, kortom
dat het toneel een beetje bespeelbaar is gemaakt, dan
kunnen we als al deze voorbereidingen niet teveel tijd
in beslag hebben genomen, op dat toneel nog hooguit
twee keer repeteren de generale repetitie inbegrepen.

Is het vreemd dat er leden zijn die zeggen: „voor mij
hoeft het allemaal niet meer!"
Als regisseur draag je de verantwoordelijkheid van een
uitvoering. Maar is een uitvoering die op bovenom-
schreven manier tot stand moet komen, eigenlijk nog te
verantwoorden? Daarom zou het zo fijn zijn als u in
grote getale naar deze uitvoering kwam. Dan kunnen
we laten zien dat het nodig is dat hier in Vorden weer
een goede toneelakkommodatie komt. Tenslotte zaten
we niet verlegen om een kasteel, maar wel om een
goed toneel", aldus de regisseur van Vordens Toneel
de heer H. Holsbeeke.

Vogelshow
De Vogelvriend Vorden
De expositie die de 23-jarige kanarievereniging De
Vogelvriend te Vorden de afgelopen dagen heeft ge-
houden in zaal Schoenaker is in alle opzichten een
sukses geworden. De tentoonstelling was bepaald niet
bescheiden van omvang want niet minder dan 180 ka-
naries (in tientallen kleurvariaties), parkieten, exoten,
grijze en witte zebravinken, Japanse meeuwen, Janpan-
se nachtegalen, rosella's en anderen waren te bewon-
deren. De groene, lutine en albino grasparkieten waren
ook een streling voor het oog. Dit alles was het resul-
taat van kruisingen en kleurkombinaties waardoor de
vogels die vroeger naar ons land waren gehaald nu
door vele liefhebbers zelf worden gekweekt. In de zaal
waren de kooien boven elkaar zo opgesteld dat het
geheel goed te overzien was. Naast de prachtige fauna
was de zaal leuk aangekleed met slingers en ook de
kampioensvogels werden in de bloemen gezet.
Voorzitter H. J. A. Bleumink dankte bij de prijsuitrei-
king alle bestuursleden, de TT-kommissie, keurmees-
ters, en inzenders voor hun medewerking. Het volgend
jaar zal men een grote nationale tentoonstelling hou-
den. Hij herinnerde aan de binnenkort te houden TT
in Eibergen, en in Rijssen, de bonds-TT in Winterswijk
en de wereldtentoonstelling in Mechelen in België die
van 18 januari tot en met 2 februari wordt gehouden.
Honderden hebben de expositie van de Vogelvriend be-
zocht en waren vol lof. Het zaad op de tentoonstelling
werd gratis beschikbaar gesteld door de fa Kluvers. Er
werd een goed geslaagde verloting gehouden. De prijs-
winnaars van de kampioensvogels en andere prijzen
ontvingen fraaie bekers uit handen van de voorzitter.

Voetbal
OPNIEUW VOLLE WINST VOOR VORDEN
Het was zondagmiddag nu^niet bepaald een genoegen
om op een voetbalveld te vertoeven, hetgeen uit de pu-
blieke belangstelling bij de wedstrijd -tussen Vorden l
en SVGG uit de grenplaats Mechelen duidelijk bleek.
Op het zeer moeilijk bespeelbare terrein hebben beide
ploegen er begrijpelijk geen beste wedstrijd van kun-
nen maken. De thuisklub had wel het beste van het
spel. Er werden via het middenveld enkele goede aan-
vallen opgezet de afwerking liet evenwel te wensen
over. Ook Mechelen slaagde er niet in aanvallend een
vuist te maken waardoor de Vordense achterhoede hef
niet moeilijk kreeg. Bij de rust leidden de geelzwarten
met 1-0 dankzij een doelpunt van Te Veldhuis.
In de tweede helft opnieuw een sterker spelend Vor-
den dat zich diverse scoringsmogelijkheden wist te
scheppen. Zowel Nijenhuis, Heersink en Teerink mis-
ten gevoel voor de juiste richting. Het wachten was
op het tweede Vordense doelpunt, dat inderdaad een
kwartier voor tijd viel dankzij Heersink. Bij deze 2 -0
stand bleef het.

DINXPERLO l - VORDEN 10 -0 (afd. zaterdag)
Vorden l heeft het zaterdagmiddag tegen Dinxperlo l
niet gemakkelijk gehad. De thuisklub probeerde het de
gehele wedstrijd met lange ballen door het midden waar
Vorden dikwijls geen antwoord op wist. De geelzwarten
probeerden het met wat meer overleg hetgeen resul-
teerde in een schot van Sloetjes tegen de paal. Ook een
kopbal van Toebes mistte het doel op een haar.
In de tweede helftspeelde de thuisklub duidelijk beter
en het was aan het uitstekende werk van doelman Ten
Have te danken dat er geen doelpunten vielen. De aan-
vallers van Dinxperlo schoten bovendien zeer slecht,
zodat Vorden blij was dat met één puntje huiswaarts
kon worden gegaan.

WILP l - RATTI 10 -4
Ratti l afdeling zaterdag speelde in de uitwedstrijd
tegen Wilp voor het eerst in deze kompetitie met een
volledig aantal eerste elftalspelers. Dit was dan ook
duidelijk te merken aan het vertoonde spel want Wilp
kreeg de eerste twintig minuten geen enkele vat op het
spel van Ratti. Al na vijf minuten was het Dijkman die
een goede solo op links afrondde O — l en vijf minuten
later werd het door Arendsen O - 2 na een mooie aan-
over de breedte. Ratti deed het kalmer aan en Wilp
wilde ook wel eens aanvallen. Er vielen enkele gaten
op het middenveld en daar wist Ratti in eerste instantie
geen antwoord op. Reindsen c.s. zorgden er echter wel
voor dat de zaak in de achterste lijn goed gesloten
bleef en anders was er doelman Wassink nog die met
een paar goede reddingen de aanvallers van Wilp moe-
deloos maakte.
In de tweede h e l f t speelden beide partijen wat agres-
siever en scheidsrechter Bekken moest enkele malen
regelend optreden, wat hem overigens goed afging. De
beslissing kwam pas een kwartier voor het einde toen
Arendsen met een prachtig schot voor 0-3 zorgde.
Het overwicht van Vorden werd nog eens benadrukt
door voorstopper Berenpas die op het middenveld aan
een solo begon welke eindigde in het net achter de

Wilp-doelman. Eindstand 0 -4 .
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Grandioze herfstaanbiedingen van de grote Q.
Kijk, dot is de grote Q... Gezamenlijk kopen 150

specialisten tapijt. Gezamenlijk staan zij Garant
voor kwaliteit en komplete service.

Gezamenlijk zijn zij in staat u deze ongekend
voordelige 'HERFSTAANBIEDINGEN' te doen.

Profiteer nul BIJ ons!

Gegarandeerd voor intensief
gebruik. Kamerbreed 400 cm.

normaal geprijsd voor 169,-
prijs herfstaanbieding 149,-

uw voordeel per strekkende meter 20:
|t IETDD A Ongehoord sterk. Drie kleuren zuiver

Aiir*

l

scheerwol. 400 cm breed.

normaal geprijsd voor 244,-
prijs herfstaanbieding 219,-

uw voordeel per strekkende meter

ÖAH 9 A C Stijlvol tapijt in klassieke tinten
*'P%H^P%^ Zuiver scheerwol. 400cmbreei

25.-
Zuiver scheerwol. 400 cm breed.

normaal geprijsd voor 255,-
prijs herfstaanbieding 219,-

uw voordeel per strekkende meter 36.
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ALWEER ZO'N
SCHOENENHUIS JANSEN
REKLAME

TIJDELIJK
15 PROCENT KORTING

bij aankoop van l paar

RUBBER KLEUTERLAARSJES

RUBBER DAMES- OF

HERENLAARZEN OF

RUBBER WERKLAARZEN

Doe nu uw voordeel bij

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeeta - Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1304

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Zaterdags tot 5 uur geopend

UIT ... GOED VOOR U !

Daarom a.s. zaterdag 9 nov. naar
't Jeugdcentrum.

Daar treedt voor u op

VORDENS TONEEL
met een vrolijk blijspel

MET KOMPLIMENTEN
VAN DE SJEIK

Aanvang der voorstelling 19.30 uur
zaal open 19 uur.
Na afloop BAL TOT 2 UUR

Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij de vol-
gende adressen:
Sig.mag. Eijerkamp. sig.mag. Boersma, boekh.
Hassink, bij de leden en 's avonds aan de zaal
a ƒ 3, - p.p. incl. bal.

HEEFT AL l D
ETS APARTS

Dat wordt smullen geblazen vooi uw
boterham en uw avondje.

En op vleesgebied hebben wij sprekende
kwaliteitsvoordelen voor u:

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFSTUK
250 gram

500 gram RIBLAPPEN 548

1 kilo

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 398

1 kilo

RUNDERROLLADE

500 gram vanaf

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

BIEFBURGERS

3 stuks

HAMBURGERS

3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

f 3,98
f 10,00
f 7,00
f4,98
f4,25
f 2,40
f 1,80
f 1,80

Voor de boterham:

100 gram HAM 89

150 gram PEKELVLEES 148
150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140
N.

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
NIEUWSTAD 14 - VORDEN . TELEFOON 1321

RIJLAARS
MODE 75

BERGAMO
f 79,95
Nieuwe formule
in laarzen: rijlaars
snit, flexibel,
sportief.

WULLINK
Dorpsstraat 4

Vooraan in schoenmode
Vorden 's Maandags de gehele dag geopend

BAZAR

BAZAR
,HET ENZERINCK"

Woensdag 13> november a.s. van 2
tot 10 uur in het souterrain van
„Villa Nuova", Zutphenseweg 73
onze traditionele bazar ten bate van
het welfare-werk.

Veel leuke artikelen liggen op u te
wachten.

Steunt dit mooie werk door uw be-
langstelling.

De direktie.

Mohan Cruijff :1

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

WULLINK
VOORAAN IN SCHOEN MODE

textiel en mode

schooldermctn
raadhuisstraat tel 1367 vorden

KARNAVALSVERENIGING

De Plaggenstekkers
organiseert 8 november in de feest-
tent bij de Boggelaar 's avonds om
8 uur
verwerping en schieten van
krentebrood en gebak

9 november 's avonds 8 uur

PRINSENBAL MET HANNIE
FRANS EN DE REKELS
kaarten verkrijgbaar bij café
De Boggelaar.

10 november 2 uur

DISCOTHEEK

AL WEER ZO'N

Schoenenhuis
Jansen

REKLAME !

A.s. donderdag, vrijdag en

zaterdag

10 PROCENT KORTING
bij aankoop van 1 paar

JONGENS- OF

HERENSCHOENEN

EN BOOTIE'S

Doe in deze dure tijden uw

voordeel bij

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

KOOKDEMONSTRATIE K.P.O,

Op vrijdag 8 november om half acht
in ZAAL SCHOENAKER te
Kranenburg.

Deze avond zal verzorgd worden
door de heer Jacobs uit Haarlo.

Aanvang half acht precies.

Op uw aller komst wordt gerekend.

Het Bestuur.

HONDERD GULDEN VOOR-
DEEL

Nu een

PHILIPS AFZUIGKAP

met 2 afzuigsnelheden en verlich-
ting en bij ons schriftelijke garantie
normaal ƒ 325. —

TIJDELIJK SLECHTS
ƒ 225,—

natuurlijk bij



Te koop: ca 30 stuks
draadglasruiten 1,80 x 0,60
m. Eventueel met draad-
glasroeden. Prijs 5 gulden
per stuk, roeden ƒ 1,50
Tel. 05752-1228 en
05752-1305

Te koop: veescheerappa-
raat, merk Icomon.
D. A. Lenselink, Zomer-
vreugdweg 2, Vorden
telefoon 6671

Wie interesseert zich voor
het geregeld leggen van
legpuzzels 50-75 cm 1300-
1400 stuks. Tel. 1246

In verband met het huwelijk
van een van onze mede-
werkers Henk Sloetjes,
is onze zaak

VRIJDAGAVOND
GESLOTEN
VAN 7-9 UUR

Schildersbedrijf
J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden
telefoon 1523

Te koop: massief eiken lin-
nenkast, snelwasser, gras-
machine, trap, 2 fauteuils
met biezen mat enz.
Te zien vrijdag 8 nov. van
14-15 uur Molen weg 5

Te koop: ongespoten stoof-
peren en stoppelknollen
Rossel, Deldenseweg 6
Vorden

Te koop: i.g.st.z. Cortina
1500 de Luxe, type 67
Het Wiemelink 61,Vorden

Te koop: paardrijcap
maat 57 z.g.a.n. Telefoon
05752-1881

Te koop: zwarte java-
krielen, trio's of toompjes
G. Tragter, B. v. Hack-
fortweg 14, Vorden

loHliel en mode

/chooldermcin

Te koop: Renault 4 b.j. 70
prima onderhouden, nieuwe
banden, vraagprijs ƒ 1950,-
Olburgseweg 41, Steende-
ren, tel. 05755-370

Te koop: BMW 2000 goed
onderhouden, altijd binnen
gestaan. Tel. 05755-367,
Olburgseweg 37 Steende-
ren

Voor:
pijpen
aanstekers
tafelaanstekers
tabakszakken e.d.

Si garenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Te koop: .appels, 30 cent
per kilo. Steenderenseweg
12, Hengelo (Gld.)

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 3 295

Weer volop
TWEED BIJ
LAMMERS

Zutphenseweg, Vorden

VERMIST
Wie heeft onze twee hon-
den gezien, een grote brui-
ne en een kleinere rood-
bonte langharige.
Ze zijn sinds zondagavond
weg. Graag bericht aan

Oplaat, tel. 6717 of aan
mevr. Staring tel. 6697

MARINUS WASSINK

en

HERMIEN DIJKMAN

gaan trouwen op vrijdag 15 november a.s.
om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Ruurlo.

De kerkelijke inzegening van het huwelijk
zal plaatsvinden om 15.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

November 1974

Vorden, Het Jebbink 50
Ruurlo, H 93
Toekomstig adres: De Bongerd 12, Vorden

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

GERHARD DE GREEF

BERTHA JANSEN

gaan trouwen op woensdag 20 november
a. s. om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo (Gld.).

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Hengelo (Gld.)
door ds. M. Jansen.

November 1974

Vorden, Berend van Hackfortweg 49
Hengelo (Gld.), Bleekstraat 16

Toekomstig adres: Molenstraat 21, Eerbeek

Receptie van 16.00-17.30 uur in zaal
Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo (Gld.).

Inplaats van kaarten

Allen die in welke vorm dan ook hun deelneming
hebben betoond na het droevig ongeluk en het
overlijden van mijn lieve man

GERRIT JAN WUESTENENK

zeg ik, mede namens wederzijdse familie,
hartelijk dank.

W. A. Wuestenenk-Tjoonk

Vorden, november 1974
Strodijk 2

Heden overleed zacht en kalm onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

JANNA FREDERIKA POLSVOORT
weduwe van H. J. Rothman

in de ouderdom van 79 jaar.

Hengelo (Gld.):

Rijssen:

Varsseveld.

Zwolle:

Vorden:

Hoogeloon:

Vorden:

Ruurlo:

Vorden, 3 november
Eldersmaat 7

M. A. Krijt-Rothman
C. R. Krijt
G. J. Rothman
H. Rothman-Wesselink
H. Rothman
G. M. Rothman-Ribbink
E. J. Schenkel-Rothman
J. Schenkel
H. J. Rothman
A. Rothman-Mensink
J. H. Rothman
M. G. Rothman-Gotink
F. J. Rothman
M. G. Rothman
D. Rothman-Rietman
J. Blikman-Rothman
L Blikman
klein- en achterkleinkinderen

1974

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
7 november om 11.45 uur in het Jeugdcentrum,
Insulindelaan te Vorden, waarna de begrafenis
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden zal plaats hebben.

/GEZÖNDE VOETEN^
'n kwestie van

"voetje voor voetje" meten en 'n
uitgekiend matensysteem

renata
jeugdschoenen

de grootste stap vooruk
^ sinds de zevenmijls laars\J

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

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 bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

C 9 t

/Voor een hogere produktie en ekonomischer j
voeren van legkippen

op strooisel, rooster en batterij.

Manncnmode
mag wel 's

wat anders hebben.
Ribbel-pullo, r
met V-hals f 39,50
Shirt
in aktuele tinten
f47,50
Pantalon met
rerstiks
f65,-

Twee nieuwe volledige legvoeders, die
\ precies in de wisselende behoefte van

uw legkippen voorzien

roor

oeders op maat, aangepast
aan ras, leeftijd en produktie.

een maximale eierproduktie
en zo gunstig mogelijke

voederkonversie.

voert tot winst f }
VERKRIJGBAAR BIJ

J
FORTEX

Omdat je nu eenmaal wel 's wat anders wil
dan dat hole gewone.

Kijk 's in onze Fortex-kollektie.

Fortex-
nét even anders dan't hele gewone!

MODECENTRUM

MENGVOEDER,
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q* (05754) 270

• TAPIJTHAL H A R M S E N
VORDEN - TEL (05752) 1381

Reklame
Vrijdag en zaterdag:

SPEGULAASHARTEN

EN APPELMANDJES

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

heeft u veel te bieden. Enorme voorraden vloerbedekking,
gordijnstoffen, vitrage enz. enz.

Verdien zelf het legloon het scheelt stukken. Kijk en vergelijk

Nylon tapijt 400 cm breed per str. m nu 49,-
Wollen tapijt 400 cm breed per str. m nu 140,-
Keukentapijt per strekkende meter 59,-
Vinyl op vilt 2 m breed per str. meter 13,-

Gordijnstoffen, meubelstoffen, biezen tegels, deurmatten
altijd spotgoedkoop.

Wist u dat wij ook meubels stofferen \
Vraagt eens offerte

TAPIJTHAL H A R M S E N
HET HOGE - VORDEN - TELEFOON 05752-1486 TOESTEL 4
U weet wel van „Doe -het-zelf"

BOUW- EN HOUTBOND
N.K.V,
AFD, YORDEN-KRANENBURG

viert 16 november 1974 het 25 jarig
bestaan.

RECEPTIE

in ZAAL SCHOENAKER, Kranen-
burg te Vorden van 3-5 uur.

Het Bestuur

Roziinenwegge
GESN DEN GROT PLAKKEN

Werkelijke prijs ƒ 1,75
dit weekend in de reklame voor / 1,55

- Zie onze leuke sortering Sint Nicolaas artikelen
- Bestel tijdig uw chocoladeletter. U krijgt dan de

juiste letter.

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 40 - Vorden - Telefoon 05752-1877

Leest u het bericht in de rubriek

„NIEUWS VAN DE KERKEN'

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorko-
mende schilderwerkzaamheden, zowel nieuw als
onderhoud:

SCHILDERSBEDRIJF
VAN DER WAL B,V,

Telefoon 05752-1208 b.g.g. 2039- - HET HOGE 3 - VORDEN

Voor Wichmond: JAN DERKSEN - Telefoon 05753-1283



Heden is plotseling overleden onze geliefde
broer en zwager

ANTOON KAPPERT

echtgenoot van H.Th. Wisselink

op de leeftijd van 81 jaar

Lochem: D. Kappert-Nijhuis
Vorden: L. H. Kappert-Hulshof

E. J. Hulshof
Lochem: E. Kappert

H. M. Kappert-Biljardt

W. Kappert

Vorden: G. Vlogman-Kappert

H. Kappert

Hengelo (Gld.), 4 november 1974

EN TOCH . , IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensevveg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Komt u allen op de

INSTUIFAVOND
van de buurtver. Delden
op 15 nov. bij café
't Zwaantje om 7.30 uur!

mwwwwwwww^^

Volgende week

zaterdag 16 nov.

komt Sint Nicolaas

in Vorden

aan prijzen te winnen bij
de Vordense Winkeliers

MOOIER WONEN

t totale interieuradvies
Kijk, dat is de kracht van ons Mooier Wonen adviseuiQwij hebben een kollektie (

voor 't gehele huis. Zodat wij u kunnen adviseren over 't totale interieur.
Of 't nu gaat om 'n bankstel of eethoek, een wandmeubel of aanbouwwand, 'n kompleet

slaapkamerinterieur of teenerkamer, wij staan voor u klaar. Ook met tapijten en
«û  gordijnstoffen in de mooiste kleÉ^n en dessins.

** Voor 'n volmaakt en sfeervol interieur.

JAPONNEN

OVERGOOIERS

BLOUSES
Nergens voordeliger dan
rechtstreeks van

FECTIEBEDRIJF

AMMERS

f
Exklusieve eethoek. Achtkantige tafel, krasvast

wit kunststof blad en zwarte of wengékleurige poten.
Afmetingen 160x90 cm 505,»

Heel apart zijn ook de bijpassende stoelen.
Per stuk 189,-

riante kombinatie, bescheiden geprijsd

De grote maten specialist

Indien nodig wordt
naar maat gemaakt

Maandagmorgen en woens-
dagmiddag gesloten
Zutphenseweg 29 - Vorden

Te koop: een haardroog-
kap, grasmachine en een
imperial (verstelbaar).
Na 6 uur Mispelkampdijk
12, Vorden, tel. 2139

Te koop: partij slachtkip-
pen. B. F. Lebbink, Eiken-
laan 27, Kranenburg
tel. 05752-6739

S/

adverteren

in contact
proberen!

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
Woensdagmiddag: oefenen kindercantorij

Donderdagavond: knip- en naailessen en verdere
inlichtingen in het Jeugdcentrum.

Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.

Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-
trum.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmorgen: kindercantorij in het katechisa-
tielokaal Kerkstraat 15.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

Bejaardenkring 13.45 uur
in het gebouwtje achter de Geref. kerk
Herv. vrouwengroep Linde
KPO
Prinsenbal karna valsver. De Deurdrea-
jers in residentie zaal Schoenaker

Uitvoering Vordens Toneel in het
Jeugdcentrum
Bejaardensoos Kranenburg
Lezing NCVB in zaal Smit
Hervormde vrouwengroep dorp
Feestelijke ouderavond school Het Hoge
Jubileumconcert chr. gem. zangvereni-
ging Excelsior
Vogeltentoóristelling Ons Genoegen in
het Jeugdcentrum
Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in
het Jeugdcentrum
Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
Vergadering1 PvdA in café Bloemendaal
Bejaarden'kring 13.45 uur
in het gebotrwtjë achter de Geref. kerk
Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
Operette-avond o.l. school dorp
Operette-avond o.l. school dorp
Jong Gelre revue 60-jarig bestaan
Jong Gelre revue 60-jarig bestaan
Herv. vrouwengroep Linde
Jong Gelre revue 60-jarig bestaan
Bejaardenkring 13.45 uur (St. Nicolaas)
in het gebouwtje achter de Geref. kerk
Bejaardensoos Kranenburg
Vergadering PvdA in café Bloemendaal
Ned. Bond v. Plattelandsvr. in zaal Smit

Herv. vrouwengroep Linde
Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)
in het gebouwtje achter de Geref. kerk
Vrouwengroep Wildenborch (Kerst)
Verwerpingsavond Toneelvereniging
Vorden in zaal Eykelkamp
Bal voor gehuwden en verloofden Kra-
nenburgs Belang in zaal Schoenaker
Feestavond voetbalvereniging Vorden
Pretty markt

7 nov.
8 nov.
9 nov.

9 nov.

12 nov.
13 nov.
13 nov.
14 nov.
16 nov.

16 nov.

1 7 nov.

20 nov.
20 nov.
21 nov.

21 nov.
21 nov.
22 nov.
22 nov.
23 nov.
28 nov.
30 nov.
5dec.

10 dec.
10 dec.
18 dec.
19 dec.
19 dec.

19 dec.
21 dec.

28 dec.

25 jan.
juli '75

De besturen van de verenigingen worden verzocht
hun aktiviteiten aan ons door te geven, dan kun-
nen deze in deze rubriek worden geplaatst.

DUIZENDEN ROLLEN BEHANG
nu

'l K

3-2 bankkombinatie met fauteuil 1745,- Een komfortabel zitgarnituur bekleed met een fraaie ribcord. Losse
zit- en rugkussens. Ook leverbaar zonder fauteuil voor 141O,- Wengé salontafel met glas bovenblad,475,-
Strakbelijnd wandmeubel in wengé repro/wit laqué. 1275,- en

VORDEN

Zaterdags tot 5.00 uur geopend

Gratis! Het Mooier Wonen kijkboek
62 kleurrijke pagina's woon sfeer.

Vraag ernaarl

VELE RESTANTEN DEHANG
afgeprijsd tot 60-70% beneden de prijs!

Natuurlijk bij:

DOE-HET-ZELF CENTRUM HARMSEN
SCHOOLSTRAAT 6-8 - VORDEN - TELEFOON 05752-1486
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