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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Prijsuitreiking van de
gehouden dia-fotowedstrijd

De personeelsvereniging van Machinefabriek Ten Have uit
Vorden heeft op donderdagavond jl. de pri jsuitreiking ge-
houden van de door hen, in samenwerking met Foto Dol-
phijn, georganiseerde dia-fotowedstrijd.
Door 60 deelnemers zijn op 60 exakt dezelfde fototoestellen
- ter beschikking gesteld door Kodak - 12(K) kleurendia's
geschoten. De drie te fotograferen onderwerpen waren het
personeelsreisje dat dit jaar een bootreis was op de Waal
en Rijn, een vrij onderwerp en kinderfoto's.
Tijdens de avond, die door 75 belangstellenden werd be-
zocht, werden 250 voorgeselekteerde dia's vertoond. Na het
vertonen van een komische f i lm volgde de pr i j su i t re ik ing

Eerste prijs-
winnaar
de heer
Eckhardt
samen niet
zijn echt-
genote die
de tiende
prijs won,
krijgen de
gelukwensen
aangeboden
van de heer
Dolphijn sr.

voor de t ien beste dia's door de jury bestaande uit de heren
Dolphijn sr. en jr. en de heer Dellebeke. De eerste prijs
werd gewonnen door de heer Eckhardt, de tweede en derde
prijs resp. door de heren Oonk uit Vorden en Pothoven uit
Apeldoorn.
Het was voor het eerst dat een dergelijke wedstrijd in deze
regio werd gehouden en de mening was onverdeeld positief
zodat op een geslaagde wedstrijd en foto-filmavond kan
worden teruggezien.

Bezegel uw post met een stukje kindcrgeluk:
Plak dus kinderpostzegels

Diskussie streekplan
Oost-Gelderland
„Onze streek moet een rustig woon- en werkgebied blijven.
Het provinciaal bestuur dient niet doelbewust de bevolkings-
groei te stimuleren. Enige vergrijzing, toch al een algemeen
verschijnsel, nemen we dan maar op de koop toe."
Dit was de algemene tendens van de diskussie over het
streekplan Oost-Gelderland, door het Nut Vorden in café
Eskes georganiseerd. Ongeveer dertig Vordenaren luisterden
voor de pauze naar een toelichting op het streekplan, gege-
ven door hun plaatsgenoot de heer J. van Burk. Daarna
volgde een levendige diskussie.
Andere uitspraken: „Bevolkingsgroei en industrievestiging
moet met name in plaatsen als Doetinchem, Zutphen en
Winterswijk plaatsvinden. Kleine woonkernen niet te hard
laten groeien, maar ook niet „potdicht" afsluiten. Agra-
rische bedrijfsuitvoering mag niet beperkt worden, de boer
heeft nu eenmaal ook het landschap „gemaakt". Enig land-
schapsontsiering door schaalvergroting noodgedwongen ak-
septeren".
Er is geen behoefte aan sterke uitbreiding van rekreatieve
voorzieningen, zeker niet in de sfeer van de massa-rekreatie
(pretparken). Evenmin is er behoefte aan sterke uitbreiding
van het wegennet, wel aan goed openbaar vervoer. Met na-
me mogen de afgelegen dorpen i.v.b. niet worden vergeten.
Inspraak over een thema met zoveel in elkaar grijpende as-
pekten als het streekplan is zeker in een tijdsbestek van
maar enkele uren, geen eenvoudige zaak. Men is er over
vele onderwerpen dan ook niet uitgekomen. Positief is ech-
ter het feit dat de „plannenmakers" zich tegenwoordig niet
meer isoleren tot een gesloten kring van vakspecialisen,
maar dat ook de gewone burger de gelegenheid heeft mee
te denken en mee te praten. Dergelijke avonden zijn voor
herhaling vatbaar, misschien ook eens over gemeentelijke
onderwerpen.
Namens het Nut overhandigde de heer J. Bosch aan het slot
van de avond een attentie aan mevr. Van Rossum en de
heer Van Burk.

Een woord van dank
De in Vorden gehouden kollekte voor de Vereniging tot
Steun aan Nierstichting NederU^d bracht in totaal het be-
drag van ƒ 5.742,85 op. Wij da^P allen heel hartelijk voor
hun gave. Ook danken wij de kollektanten die ons met deze
kollekte terzijde stonden. Nierstichting Nederland

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 4 onderwerpen ter sprake:
1. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (ui t de

aanbiedingsbrief bij de gemeentebegroting 1974);
2. Aanvragen om een hinderwetvergunning;
3. Beperking elektriciteitsverbruik;
4. Prijzen huisvuilzakkcn.

Ad l
In vervolg op de vorige afleveringen van gemeente-
nieuws, volgt nu opnieuw een onderwerp uit de aan-
biedingsbrief van Burgemeester en Wethouders aan
de Raad, behorende bij de gemeentebegroting voor
het jaar 1974. Burgemeester en Wethouders schrijven
letterlijk:

VOLKSHUISVESTING EN
RUIMTELIJKE ORDENING
Volkshuisvesting
Zoals u bekend, is de bouw van woningwetwoningen
in Vorden, na de voltooiing der 20 woningen aan de
Mispelkampdijk, in 1973 gestagneerd. Als reden hier-
voor kunnen worden genoemd het ontbreken van een
in kracht van gewijsde gegaan bestemmingsplan en
het gebrek aan bouwgrond, alsmede het gemis aan
een door de Min is te r van Volkshuisvesting toegewe-
zen kontignent gesubsidieerde woningwetwoningen.
Naar wij hopen zal evenwel nog in 1973 worden be-
gonnen met de bouw van 13 bejaardenwoningen.
Tot l oktober 1973 zijn in de partikulierc sektor 6
gesubsidieerde en 31 niet-gesubsidieerde woningen ge-
reed gekomen; in aanbouw waren per l oktober 32
woningen in laatstgenoemde klasse, terwijl er nog
voor 5 woningen grond is verkocht. (In totaal wer-
den van l oktober 1972 ad 1 1 woningen afgebroken.)
De bouwaktivi tei ten vonden/vinden plaats aan het
Verlengde Wiemelink, in plan Zuid, plan Kranenburg
en verspreid in het buitengebied.
De perspektieven voor woningwetbouw in 1974 zijn,
naar het zich thans laat aanzien, gunstig: voor het
komende jaar zijn door voornoemde minister aan
Vorden 50 woningwetwoningen toegewezen; de reali-

satie ervan is afhankelijk van i
het bestemmingsplan Brinkerhc

^ntwikkelingen rond
*973.

Ruimtelijke Ordening
Op het gebied van de Ruimtelijke Ordening hebben
in 1973 enkele belangwekkende ontwikkelingen
plaatsgevonden.
• door u zijn de bestemmingsplannen Brinkerhof
1973 nrs. l en 2 vastgesteld; een verheugend ver-
schijnsel hierbi j is dat van de zijde der burgerij geen
enkel bezwaar tegen de plannen werd ingebracht,
noch bij uw Raad noch bij Gedeputeerde Staten. On-
zes inziens kan derhalve terecht worden gesteld, dat
vooral ook de eigenaren van de grond in beide plan-
nen het belang van de woning(wet(bouw zeer positief
hebben benaderd.
Van provinciewege werd aan onze gemeente de toe-
zegging gedaan, dat alle pogingen in het werk zou-
den worden gesteld om in elk geval plan nr. l bin-
nen de daarvoor gestelde termijn - geheel of gedeel-
telijk - goed te keuren (m.a.w. rond de jaarwisseling).
Daarenboven stelde u op 21 augustus 1973 een ontei-
geningsplan voor gronden in plan nr. l vast. Aange-
zien ook tegen dit plan geen bezwaren zijn inge-
bracht, is in zijn totaliteit de hoop dat in 1974 kan
worden gestart met de nieuwbouw van woning(wet-
woning)en reëel.
• Het door u d.d. januari 1972 bij de Kroon inge-
stelde beroep naar aanleiding van de door G.S. ge-
deeltelijk onthouden goedkeuring aan het bestem-
mingsplan Buitengebied 1970, zal op 15 november
1973, tesamen met de overige 11 ingediende beroepen,
in een openbare z i t t ing van de Raad van State te
Den Haag worden behandeld. Het is evenwel niet
uitgesloten, dat de Kroon eerst na een jaar na deze
zi t t ing een def ini t ieve uitspraak zal doen.
• Het ligt in ons voornemen u in de loop van het
jaar 1974 een herziening van het u i tb re id ingsp lan
Vorden, Herziening 1962, ter vaststelling voor te dra-
gen; in dit plan zal tevens het bestemmingsplan Vor-
den Zuid 1969 worden geïnkorporeerd, zulks teneinde
de gehele bebouwde kom van Vorden - met uitzon-
dering van het gebied rond de Ned. Hervormde kerk,
'het zgn. Komplan - in één overzichtelijk plan onder
te brengen.
• Het Komplan verkeert nog in een eerste stadium
van voorbereiding: de Heidemij N.V. tracht de me-
tings-/grondkaarten van dit plan zo spoedig mogelijk
gereed te maken. Om te voldoen aan de huidige ei-
sen van behoorlijk bestuur, zijn wij in 1973 overge-
gaan tot de instelling van een „kommissie ter voor-
bereiding van een bestemmingsplan voor de kom van
het dorp Vorden"; deze kommissie - die behalve uit
de wethouder R.O., twee raadsleden en een ambtelijk
sekretaris tevens zal bestaan uit vier vertegenwoordi-
gers van de burgerij - zal ons van advies dienen bij
de nadere ui twerking van voornoemde metings-/
grondkaarten in een bestemmingsplan, e.e.a. in over-
leg met de stedebouwkundige.
• Het bestemmingsplan Kranenburg 1971 is in 1973
praktisch geheel door Gedeputeerde Staten goedge-
keurd; wij hebben evenwel van het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de mede-
deling ontvangen, dat één reklamant tegen een facet
van het plan (nl. het geprojekteerde benzinestation)

bij de Kroon in beroep is gc^W* Het plan kan der-
halve niet in kracht van gewi^e gaan vóór een uit-
spraak van de Kroon van het beroep.

Ad. 2
AANVRAGEN HINDERWETVERGUNNING
De volgende personen hebben bij Burgemeester en
Wethouders een aanvraag om hinderwetvergunning
ingediend, t.w.:
1. Fa Kluvers, Zutphenseweg 53, om een vernieuwde

de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
het graan- en veevoerbedrijf.

2. De heer J. Wentink, Stuwdijk 5, voor het oprich-
ten van een veehouderij met mestopslag, alsmede
de opslag van propaangas en dieselolie.

3. De heer J. Lenselink, Vosheuvelweg 6, om een
nieuwe de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een veehouderij met mestopslag, als-
mede de opslag van propaangas en huisbrandolie.

4. De heer H. v. d. Meij, 'Hackfortselaan 2, voor het
oprichten van een veehouderij met mestopslag,
alsmede de opslag van huisbrand- en dieselolie.

5. De heer R. G. J. Kuypers, Dorpsstraat 12, voor
het oprichten van een paardestal met mestopslag.

Voor een ieder bestaat de gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te dienen bij het gemeentebestuur tot uiter-
lijk 29 november 1973. Voorts heeft ieder de gelegen-
heid in persoon of bij gemactigde mondeling bezwa-
ren in te brengen in een openbare zitting ten gemeen-
tehuize op dinsdag 4 december 1973, welke om 10.00
uur aanvangt.

Ad. 3
BEPERKING ELEKTRICITEITSVERBRUIK
De vermindering van de olie-aanvoer heeft eveneens
konsekwenties voor de elektriciteitsvoorziening, om-
dat voor de opwekking van de elektrische energie ten
dele van deze brandstof gebruik moet worden ge-
maakt. Het vorenstaande is voor de P.G.E.M, aan-
l e i d i n g geweest aan te dringen op een extra zuinig
verbruik van elektriciteit voor alle doeleinden. Het
gemeentebestuur heeft daarom besloten de straatver-
lichting te beperken:
• Dit houdt in, dat de zgn. avondbranders om 8 uur
's avonds worden gedoofd en overgegaan wordt op
nachtverlichting. Op koopavonden wordt dit tijdstip
verschoven naar 9 uur. 's Morgens zal de verlichting
ook niet meer volop branden.
• Het gemeentebestuur heeft de Vordense Winke-
liersvereniging verzocht aan deze, zij het vooral met
de komende feestdagen minder prettige maatregel,
medewerking te verlenen door de etalageverlichting
zoveel mogelijk te beperken en de feest- alsmede re-
klameverlichting achterwege te laten.
• Naar de mening van het gemeentebestuur dient het
plaatsen van de verlichte kerstboom voor de Ned.
Hervormde kerk om voornoemde reden dit jaar
eveneens achterwege te blijven.

Ad. 4
PRIJZEN HUISVUILZAKKEN
Als gevolg van de oliekrisis is de grondstofprijs voor
huisvuilzakken sterk gestegen. Alhoewel het gemeen-
tebestuur heeft getracht de prijsverhoging voor de
zakken zo beperkt mogelijk te houden ziet het zich
echter genoodzaakt de nieuwe winkelprijs vast te stel-
len op ƒ 5.— per pak van 20 stuks.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. V eenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. D. te Winkel van Sassenheim
(kindernevendienst)
19.00 uur ds. J. D. te WinkeJ van Sassenheim

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, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDffiNST HUISARTS
(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 9.90
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. Gmllée-
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 avond* 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 konii»-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 212*;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
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., Ui. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENISDffiNST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. (05750) 12931

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

OPENINGSTIJDEN OPENB. BIBLIOTHEEK/LEESZAAL
Volwassenen/jongeren: Jeugd tot 15 jaar:

dinsdag : 14—17.30; 18.30—21 uur 14.00—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14.00—17.30 uur
donderdag : 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30; 18.30—21 uur 14.00—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje van 14.00—14.30 uur

GEBOREN: Arend Gerrit Jan, zoon van H. B. J. Snellink
en H. W. Vruggink; Elise Dorien, dochter van J. J. Dijker-
man en G. J. de Wilde.
ONDERTROUWD: J. W. Heersink en G. J. L. Hammers;
H. Groot Roessink en A. M. van Dellen.
GEHUWD: G. B. de Goijer en H. J. W. M. Besselink.
OVERLEDEN: W. J. Rieffel, 61 jaar; H. G. Oltvoort, 47
jaar, echtgenoot van A. Ezerman; A. Ezerman, 43 jaar,
echtgenote van H. G. Oltvoort.
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KOERSELMAN CASSETTES



Uit onze bloemen stelling

PRACHT
CYCLAAM

voor slechts

vlees en vleeswaren

Roomsnitzels f 9 OQ
3 stuks voor l ü»JWW

Gelderse schijven f 1 fiR
3 stuks voor l J V V

Paprika schijven f 4 £C
3 stuks voor •• W V

Magere spe klappen f O OO
500 gram voor l mmUmm\J500

Voor een heerlijke erwtensoep:

Varkenspootjes f A
3 stuks voor ...... ................................................ W J

Bovenbeen
500 gram voor

Ru nderstoof lappen
500 gram voor

Ribstuk
500 gram voor

Varkensrollade
(heerlijk gekruid) 500 gram geen 598, maar

Een hele gulden per kilo goedkoper !

150 gram GEBRADEN GEHAKT 89
150 gram GEKOOKTE HAM 129
150 gram B O ER EN METWORST 119
100 gram GEKOOKT MAGER SPEK 99
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

November s/acnfmaand.' VUL NU UW DIEPVRIES l

f2,38
•f 3,98
.f 5,48
f4,98

Mooie

TULBAND
CAKE

voor

Pak a 6 stuks

GEVULDE
KOEKEN

voor

groente en f ruit

Sperziebonen
500 gram voor ,

Blanke witlof
500 gram voor

Panklare hutspot
500 gram voor ,

Blanke zuurkool
500 gram voor

Handperen
(Doyenné du Comice) per kilo

Handperen
(Conference) per kilo

Pers-sinaasappelen
per net

Grote handsinaasapp.
per net voor

Zoute sperziebonen of snijbonen
500 gram voor

f 1,68
f 1,05
f 0,48
f 0,38
f 1,38
f 0,98
f 1,98
f 1,98
f 1,25

UIT ONZE DIEPVRIES
Wegens te vroeg uitverkocht deze week nogmaals:

Spinazie a la Crème per pak
Friki Haantjes 1000 gram voor .

Franse Cognac
(Joseph Guy) per fles 1395

475

onze Jonge Jenever
(Legner) per fles

SLIJTERIJ

875

398
Bestel vroegtijdig uw
BANKETLETTER voor

Niet vergeten Frico eten!
JONGE V.V. KAAS 500 gram

Diverse smaken Royco
COMBI PAKKEN SOEP voor

Nog zo'n koopje!
TOMATEN PU REE 6 blikjes voor ....

Voor de jeugd
Diverse soorten FLESJES 3 voor .

Diverse soorten LANG EN B ER G
DROP van 98 voor

Grote doos
EXCELLENT BONBONS voor maar.

Pak d 2
BANKETSTAVEN voor

Pak d 2 stukken
SP EC U LA ASB ROKKEN

Diverse soorten
VRUCHTEN WAFELS per zak ...

Grote zak ZOUTE PINDA's
van 195 voor
SILVO DOPPINDA's
per zak

BOLLETJE EIERBESCHUIT
per rol

Grote pot BENCO
'NSTANTCACAO van 279 voor

Dubbele pot
HAZELNOOTPASTA van 183 voor...

HERO VRUCHTENLIMONADE
literfles

Diverse maten BADSTOF SOKKEN
per paar

Diverse smaken Siebrand CASATA
VRUCHTENWIJN met BRANDEWIJN

Spuitbus PELI HOOGGLANS f 2,79
met GRATIS flesje teakolie!

AR l E L ZEEPPOEDER
van 1695 voor

Pak Amerikaanse
DROOGKOKENDE RIJST v. 135 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232 IÜHH,HH.4i»//7



Dm 3 minuten voor half 7
s avonds ben ik geboren.
Ik heet:
Heinold Dennis Ilernardus
Ze noemen mij DENNIS
Zoon van
Gerrit Wolsink en
Mily Wolsink-Rouwenhorst
Ruurlo, 14 nov. 1973
'Wolsenhuis' B 30
Tijdelijk adres: St Jozef-
siekenhuis, Doetinchem
afdeling H, kamer 319

Donderdag 15 november '73
om 3.40 uur werd onze
dochter
ELISE DORIEN geboren
Wij noemen haar LIZA
J. J. Dijkerman
G. J. Dijkerman-De Wilde
Janine
Vorden, Zutphensweg 13

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
HENDRIK JOHAN ,
(Johan)
H. J. Nijenhuis
W. Nijenhuis-Ellenkamp
Erik
Hengelo, 17 november 1973
Kervelseweg 14

Heel hartelijk dank voor de
felicitaties, bloemen en
kadoos ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijk
ontvangen

Fam. A. G. Gotink
Vorden, november 1973
Lankampweg 2

Geef eens wat anders!
Geef een kadobon voor een

schoonhe/ds-
b e/i a n de/i n g

Drogisterij Parfumerie
Schoonheidssalon
'De O/de Meuf/e'
Dorpsstraat 9 - Vorden

Te koop z.g.o.h. Vespa
Cios dames bromfiets
M. Nijenhuis
Beeklaan 32 Wichmond

Te koop BBC keukenafzuig-
kap breed 90 cm i.z.g.st.
(nieuw f 409,-) nu f 175,-
BBC koelkast met 2 sterren
vriesvak ± 200 1. (nieuw
f 498,-) f 200,-; antieke
stadsgashaard met hout-
blokken, koperbeslag, evt.
geschikt voor ombouw op
aardgas f 200,-
Zutphenseweg 44 Vorden
Telefoon 05752-1991

HANS SCHOUTEN

en
IDA OLTHOF

Wij gaan trouwen op 28 november om 13.30
uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

Kerkelijke bevestiging en inzegening in de
Ned. Hervormde Kerk te Hengelo Gld. om
14.00 uur door de weieerwaarde heer
ds M. Jansen

Nieuwstad 71, Vorden
Korenbloemstraat 8, Hengelo Gld
November 1973

Dag-adres: Hotel Langeler, Hengelo Gld.

Onze receptie houden wij van 15.15 tot
16.30 uur

(Inplaats van kaarten)

HANS VRUGGINK
en
GERRY SMIT

gaan trouwen op woensdag 28 november om
14.30 uur in het gemeentehuis te Vorden

Vorden, november 1973
Riethuisweg 4 - Zutphenseweg 39

Receptie van 16.00-17.00 uur in hotel Bakker
te Vorden

Toekomstig adres: Spreeuwenhof 13,
Varsseveld

KMMMiiiiiiMMiMiiiiM̂ ^

(Inplaats van kaarten)

Plotseling heeft de Heer van ons weggenomen,
onze lieve vader en moeder en onze lieve kinderen

HENDRIK GERRIT OLTVOORT
en

ALEIDA OLTVOORT-EZERMAN

op de leeftijd van resp. 47 en 43 jaar.

Dat de Here ons trooste in dit voor ons allen zo
zware verlies.

Gerard - Joke - Cor
H. G. Oltvoort
G. C. Ezerman
J. Ezerman-te Pas

Vorden, 15 november 1973
Almenseweg 13

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

sinds 1830

Op ons moderne projekten-bureau

Is plaats voor een aankomende

Heden ontvingen wij het droevige bericht, dat
van ons zijn heengegaan, onze geachte mede-
werker de heer

H. G. OLTVOORT

en zijn echtgenote
H. OLTVOORT-EZERMAN

De plichtsbetrachting en oprechtheid welke de
heer Oltvoort in zijn funktie toonde, zullen bij ons
blijven voortleven

Direktie en werknemers van
Sociaal Werkvoorzienings-
schap Regio Zutphen

Vorden, 15 november 1973

JOHNNY WIEGERINCK
en
HENRIETTE WOLTERING

hebben de eer, u mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op vrijdag 30 november a.s.
om 10.30 uur ten gemeentehuize te Vorden,
waarna om 11.00 uur de kerkelijke inzege-
ning zal plaats vinden in de St Antonius van
Paduakerk te Kranenburg

November 1973
Ruurlo, Wiersseweg D 17
Vorden, Onsteinseweg 13

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in café
Kerkemeyer, Ruurloseweg D 66, Borculo
Voorlopig adres: Onsteinseweg 13, Vorden

technisch-
tekenaar
(leeftijd plm. 18 jaar)

Het gaat om het maken van tekenin-

gen voor technische Installaties

(centrale verwarming, leiding-

werken enz J

Een kort briefje met uw naam en adres aan Gems, Antwoord-
nummer 16, Vorden is voldoende, wtj nemen dan kontakt
met u op

G.EMSBROEK&ZN CA/.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER(05752)-1546

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

Aan alle Vordense Sport vrienden
Afgelopen zondag heb ik m'n eerste
oef en wedstrijd weer gespeeld

A.s. zondag ben ik er weer helemaal ZELF by!
Dus komt zondagmiddag in grote getale naar het
gem. sportpark. Aanvang 2.30 uur

Hooogachtend, Dick Buunk

Heerlijk warme ochtend DUSTERS
(lang model)

een leuk St Nlcolaas-kado!

H.LUTH

Stoere
jongens winterjassen

winters gevoerd - ook op kraag

PROFITEER ER NU VAN

halve prijs!

25 jaar Vordense Winkeliersvereniging - 25 jaar Vordense W»n ke/f'ersvereniging - 25 jaar Vordense Winkef/ersverenig/ng
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BEPAAL UW EIGEN PRIJS!

in de groots opgezette

VORDENSE JUBILEUM
SINTNICOLAAS-AKTIE

Vraag bij uw aankopen naar de

gratis mee in deze unieke aktie
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Bouwvakbond - NKV
A.s. vrjjdag 23 november

Kerstverzilvering
Inleveren vakantiebonnen van

18.30 tot 21.00 uur

SMIDSSTRAAT 10 - VORDEN

De plaatselijke vertegenwoordiger
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Donderdag 22 november

Film en diskussie over
ontwikkelingshulp

in zaal Bloemendaal

Aanvang 20.00 uur

Voor iedereen toegankelijk!

Namens NVV, NKV en CNV
Vorden

U)
^
25 jaar Vordense Winkeliers vereniging - 25 jaar Vordense W/nke/iersveren/g/ng - 25 jaar Vordense W/nke/iers vereniging

Voor geschenken
groot en klein
moet men bij

WOMNGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

zijn



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WIN KELEN l
Zaterdags om 4 uur gesloten

VLEES vers van het mes
uit onze keurslagerij IKEÜRSLAGER

e slager

Kassakoopje Pak Victoria PANKYWAFELS nu f 0,79
UIT ONZEZUIVELAFDELING
Chipolata vla L A CA
per pak van 66 voor \f J \J ^J

Magere yoghurt L A go
een liter voor \Jj\Jmm

Dagmelk f O 71
hele liter voor W J i •

Groente en fruit dagelijks vers
Cox's Orange Pippin 2 kg f 1,58
Witlof nu per 500 gram . f 1,18
Grape Fruits 3 stuks . . f 0,88
Mandarijntjes per kg . . f 1,78

Groente en trultreklame geldig t.m. zaterdag
MAANDAGEN DINSDAG:

Hutspot 500 gram . . . f 0,49

Mag. malse riblappen f K CO
500 gram voor VlVr^^

Magere hamlappen f K QQ
500 gram voor W J Uw

Doorr. runderlappen f A TO
500 gram voor • • § \f

Spe krol l a de 500 gram
Wegens enorm sukses! f3,48

Ossestaart
500 gram voor

Dikke lende
500 gram voor

Hamburgers
3 stuks voor

Ballen gehakt
(kant en klaar) 3 stuks

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT, 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

Vrijdag en zaterdag NaSÏ & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

f 1,98
f6,48

.f 1,65
f 1,50

2,50
f2,98
f 1,88

DIEPVRIES
Friki haan 1000 gram . . f 3,78
Zolang de voorraad strekt:

Vanille ijs liter normaal 215 nu f 1,88

Prachtige bos SPIN CRYSANTEN voor f 1,98
Eerste kwaliteit VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij!
150 gram BOTERHAM WORST

150 gram PALINGWORST

100 gram PAARDEROOKVLEES

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST

75
88
98
88

UIT ONZE BROODBOETIEK
DUITSE BROODJES 5 stuks voor .........

CHIPOLATAPUNT 4 stuks voor ............ 298

BIER CAKE per stuk ........................... 135

Wij hebben steeds voor u van de Warme Bakker

van Groningen - VERS BROOD

VIVO GRAMMOFOONPLAAT
langspeelplaat voor

PIKANTO's NIBBIT
per zak van 125 voor

DUYVIS KNABBELNOOTJES
Speciaal en Saté nu van 155 voor ...

Grote bus SUNSILK HAARSPRAY
normaal 595 nu voor

CARILLON L AND WIJ N
2 fles voor

LIKO JUS D'ORANGE
per liter

340 gram HOT KETCHUP
nu van 185 voor .

VIVO DAMESVERBAND
pak a 20 stuks voor
500 gram VIVO HAGEL puur
normaal 179 nu
500 gram VIVO HAGEL melk
normaal 182 nu
KEUKENDOEK
50x50 cm
HAARLAK
Angelique
TOLETAIR
van 249 voor
POP JE MET BROEKPAK
30 cm lang
VIVO BRUINE BONEN
per blik

139
149
149
225
250
159
350
85

Verkade zachte rozijnen TOFFEE
normaal 85 nu

KOFFER FAKT normaal 585
nu 498 bij ons
BONTKRACHT in dobbelsteen
van 1190 nu voor
NUTROMA
1/2 liter
TEMPO ZAKDOEKJES
groot
KIKKERS EN MUIZEN
9 stuks
ROOMBOTERBIESJES
per pak
VIVO SPECULAAS
500 gram

75
448
995
128
175
89
109
105

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig tm. 26 nov.
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

— GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
REKREATIESCHAP DE GRAAFSCHAP

— WAARSCHIJNLIJK TOCH SUBSIDIE
VOOR JONG GELRE

— JEUGDSOOS VJOE

— NOODTONEEL

GEMEENTE VORDEN NEEMT MET HAKKEN OVER
DE SLOOT DEEL AAN GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING REKREATIESCHAP „DE GRAAFSCHAP"
Het voorstel van B&W aan de raad van Vorden om aan 'het
rekreatieschap De Graafschap deel te nemen, heeft dinsdag-
avond in de gehouden raadsvergadering heel wat voeten in
de aarde gehad. Het liep uiteindelijk op een stemming uit
waarbij het voorstel met de hakken over de sloot (7 voor
en 6 tegen) werd aangenomen.
Zoals bekend hebben de gemeenten Hengelo, Vorden, Ruur-
lo en Zelhem elkaar al geruime tijd geleden gevonden op het
gebied van „openluchtrekreatie". Een vijftal andere gemeen-
ten, zgn. „witte" gemeenten, t.w. Doetinchem, Gorssel, Lo-
chem, Warnsveld en Zutphen, hebben besloten om samen
met Hengelo, Vorden, Ruurlo en Zelhem één schap op te
richten, genaamd rekreatieschap De Graafschap. In Vorden
zou daartoe dan dinsdagavond worden besloten, zo dacht
althans burgemeester Van Arkel. De raad van Vorden had
echter nogal wat bezwaren, niet zozeer tegen het schap zelf
maar wel tegen de financiële problemen die hierui t even-
tueel kunnen voortvloeien.

Zeer onduidelijk
De heer v. d. Wall Bake (WD) was allesbehalve overtuigd
dat de gemeente Vorden wat aan dit schap zal hebben. „Het
is mij allemaal zeer onduidelijk. Wat zijn de financiële kon-
sekwenties. Een kostenraming is er niet eens", aldus de heer
v. d. Wall Bake. Burgemeester Van Arkel vond het daaren-
tegen zeer nuttig dat Vorden aan het schap gaat deelnemen.
„'Bovendien kunnen we subsidie krijgen op de kosten die
reeds door de vier gemeenten zijn gemaakt. Wanneer je niet
in een schap zit, kun je geen beroep doen op een rijksbij-
drage." De heer v. d. Wall Bake betwijfelde het of wel goed
is nagegaan of men op reeds gemaakte kosten subsidie kan
krijgen. „Ik moet dit eerst nog zien." Hij stelde voor dit
agendapunt tot een volgende vergadering aan te houden.
„Eerst een globale begroting", aldus Mr. v. d. Wall Bake.

Sprong in het duister
De heer Bosch (PvdA) vroeg zich af hoe de machtsafbake-
ning op planologisch gebied tussen de gemeenten en het
schap is. Ook stuitte het hem tegen de borst dat er geen glo-
bale begroting op tafel ligt. Burgemeester Van Arkel wees
er op dat de andere gemeenten toch ook zijn toegetreden.
,,Daar hoeven we toch niet achteraan te lopen", aldus het
repliek van de heer Bosch.
Wethouder Gerritsen (BR) bepleitte een samenwerking met
de in de aanhef genoemde gemeenten. „Vorden met zijn na-

tuurschoon mag geen „witte plek" op de kaart blijven. Bo-
vendien is er door de provinciale overheid geadviseerd om
tot een schap (in dit geval De Graafschap) toe te treden",
aldus wethouder Gerritsen.
Een voorstel van de heer Bogchelman (CHU) een principe-
besluit te nemen, werd krachtig door de burgemeester van
de hand gewezen. De heer Koerselman (PvdA) wenste het
agendapunt ook tot een volgende vergadering uit te stellen.
Wethouder Bannink (CHU) kon zich heel goed voorstellen
dat de raad zich zorgen maakt over de financiële proble-
men die kunnen ontstaan. „Het is een feit, we weten niet in
welk avontuur we ons gaan storten. We moeten dus wel een
begroting hebben, anders maken we een sprong in het duis-
ter", aldus wethouder 'Bannink, waarna de heer Regelink
(AR) opmerkte: „dat zien we morgen dan wel weer!"

Ontstemde burgemeester Van Arkel
Burgemeester Van Arkel, die met gefronste wenkbrauwen
het betoog van zijn wethouder had aangehoord, merkte
kwaad op: „Wanneer wc dit agendapunt aanhouden, slaan
we een f iguur als modder tegenover de andere gemeenten.
Stuur de betreffende gemeenten de notulen van deze verga-
dering maar op", zo riep hij uit.
„Laten we dan een principebesluit nemen, dan houden we,
wanneer de begroting t.z.t. op tafel komt, een slag om de
arm", aldus stelde wethouder Bannink voor. Burgemeester
Van Arkel wilde van geen voorstellen meer horen. „Het is
of toetreden of n ie t toetreden". Het werd dan ui te indel i jk
toch toetreden. Voor stemden Lichtenberg en Overbeeke
(KVP), Gerritsen en Gotink (BR), M e n n i n k , Bannink en
Bogchelman (CHU). Tegen stemden mevr. v. d. Heide,
Bosch en Koerselman (PvdA), v. d. Wall Bake en Tjoonk
(VVD) en Regelink (AR). Opmerkelijk fei t was wel dat bij
de stemming enkele ..voorstemmers" volstrekt niet stemden
volgens het zojuist door hun gehouden betoog!

VOOR JONG GELRE IN DE TOEKOMST
WAARSCHIJNLIJK TOCH SUBSIDIE
Op grond van de subsidieverordening die in de gemeente
Vorden van toepassing is, komt Jong Gelre niet in aanmer-
king voor een subsidie. Tegen deze beslissing in juni ge-
nomen, ging Jong Gelre in beroep. Het beroepschrift werd
dinsdagavond in de raad ongegrond verklaard.
De heer Menink (CHU) protesteerde hier fel tegen. „Jong
Gelre is geen vakvereniging maar uitsluitend een platte-
landsjongerenorganisatie". Ook de heer Tjoonk (VVD)
meende het beroepschrift gegrond^^ moeten verklaren.
Waar de heren Tjoonk en Mcnninlrzich zo druk over

maakten, was in feite niet duidelijk. B&W hadden nl. in hun
voorstel aan de raad de mogelijkheid open gelaten om te
beslissen of aan de subsidieverordening moet worden ge-
sleuteld (zoals de heer Lichtenberg het noemde). De raads-
leden waren deze laatste mening toegedaan, hetgeen betekent
dat Jong Gelre in de toekomst waarschijnlijk toch subsidie
wordt gegeven want in de raad vielen alleen maar positieve
geluiden ten aanzien van Jong Gelre te beluisteren.

JEUGDSOOS VJOE
Wanneer alles doorgaat zal de Jeugdsoos Vjoe zich gaan
huisvesten aan Het Hoge in de voormalige Nutskleuter-
school. Dit is door de gemeente aan Vjoe aangeboden. De
jeugdsoos wil wel, maar nu hebben de buurtbewoners er
hun verontrusting over uitgesproken dat aan de voormalige
kleuterschool een andere bestemming wordt gegeven. Bang
voor lawaai etc. „Zo'n vaart zal het wel niet lopen, want
Vjoe wil bij de leden propageren om zonder bromfietsen
naar de soos te komen. Ook de geluidsinstallatie willen ze
op volume nul zetten", aldus wist wethouder Gerritsen te
vertellen. Desalniettemin zal er binnenkort een avondje ge-
praat worden met alle betrokken partijen om tot een voor
iedereen aanvaardbare oplossing te komen.

NOODTONEEL
Teneinde scholen, toneel- en andere verenigingen die mo-
menteel geheel verstoken zijn van toneelakkomodatie nu te
kunnen helpen, heeft de Stichting Jeugdcentrum verzocht
gelden beschikbaar te stellen voor aanschaf van een uit-
neembaar noodtoneel. Met de kosten ƒ 4.875,— ging de
raad akkoord.

Door het sociaal werkvoorzieningsschap regio Zutphen is
de begroting 1974 aangeboden. De kostenstijging (laatste
2 jaren verdubbeling van de lasten) viel met name de heer
v. d. Wall Bake (VVD) en de heer Koerselman (PvdA) rauw
op de maag. „Zeer onrustbarende zaak", aldus de heer v. d.
Wall Bake. De heer Koerselman was bang dat teveel naar
perfektionisme wordt gestreefd, waarvoor het doel waarvoor
deze werkplaatsen dient, verloren dreigt te gaan. B&W zul-
len het bestuur van het werkvoorzieningsschap van de ge-
voelens van beide heren in kennis stellen.

De raad was voorts tot instandhouding van de openbare la-
gere school in de buurtschap Linde. Voor de bouw van 13
bejaardenwoningen aan de Zutpheriseweg hoek Berend van
Hackfortweg werd aan de woningbouwvereniging Thuis
Best een bouwterrein verkocht gi^^2()97 vierkante meter
voor een prijs van ƒ 97.370,—.

Een
Dorpscentrum
in Vorden
1) ENQUÊTE
Op woensdag 17 oktober j l . vond de laatste publikatie over
het Dorpscentrum in Vorden plaats. We zetten toen uiteen
dat uit de onlangs gehouden enquête voorlopig was geble-
ken dat in Vorden in elk geval de volgende ruimten in een
te bouwen Dorpscentrum noodzakelijk zijn:
— een toneelruimte voor grotere manifestaties;
- een kleine(re) en een grote(re) vergaderruimte (voor plm.

25, resp. plm. 75 personen) en
— twee ruimten voor plm. 50 personen voor het houden

van repetities van zang, muziek e.d.
Bovendien werd in het voorlopige rapport gesteld dat nader
overleg met het Aktiekomité Peuterspeelzaal noodzakelijk is
i.v.m. de behoefte aan een peuterspeelzaal, terwijl tevens de
inbreng van een jeugdhonk in het Dorpscentrum dient te
worden onderzocht. Daarnaast vormt de bouw van een
sportzaal een belangrijk element van de hele problematiek
Dorpscentrum.

2) STATUTEN VOOR STICHTING DORPSCENTRUM
Op zeer korte termijn is het defini t ieve (eind)rapport n.a.v.
de enquête te verwachten. Het voorlopige rapport gaf ech-
ter al voldoende aanleiding om het hele projekt in een offi-
cieel jasje te steken. De init iat iefkommissie heeft derhalve
ontwerp-statuten voor een (officiële) Stichting Dorpscen-
trum ontworpen; een uittreksel van deze statuten is onlangs
ter beoordeling naar de verenigingen in Vorden gezonden.
Ook op deze plaats willen wij echter graag een overzicht
van de belangrijkste bepalingen geven:
Art. l Naam van de stichting: Stichting Dorpscentrum.
Art. 2 Doel van de stichting: de oprichting, het beheer en
de exploitatie van een gebouw(cnkomplex) c.a., dat voorziet
in de behoefte aan geschikte ruimte voor de aktiviteiten
van alle plaatselijke verenigingen en stichtingen op maat-
schappelijk, levensbeschouwelijk, rekreatief en kultureel ge-
bied.
Art. 3 Bestuur van de stichting: dit dient zoveel mogelijk re-
presentatief te zijn voor het gehele plaatseelijke verenigings-
leven, terwijl de benoeming en vervanging der bestuursleden
zoveel mogelijk dient te geschieden met inachtneming van
een evenwichtige weerspiegeling van de volgende katego-
riën: sport, spel en hobby, jeugdverenigingen, sociaal-kultu-
rele verenigingen, eeredienst en onderwijs, belangengroepe-
ringen, gemeentebestuur, overige verenigingen. (N.B. het ge-
meentebestuur is bevoegd twee leden uit haar midden in
het bestuur te benoemen.) Het bestuur bestaat uit max. 17
personen. De initiatiefkommissie stelt voor het eerste be-
stuur voor:
namens de sektie sport enz.: mevr. Sikkens en de heer De
Gruyter; namens de sektie jeugdverenigingen: ds. Krajen-
brink, de heer Berenpas en de heer Besselink; namens de
sektie sociaal/kulturele verenigingen: mevr. Pelgrum en de
heer Bosch; namens de sektie eredienst en onderwijs: ds.
Krajenbrink en de 'heer Zeevalkink; namens de sektie belan-

gengroepen: de heer Koerselman ir. en de heer Schoolder-
man; namens het gemeentebestuur: ^Lhx'cr Gerritsen en de
heer v. d. Wall Bake (indien de gemc^^B'aaQ akkoord gaat);
namens de overige groepen: mevr. Koers, de heer Geerken
en de heer Te Veldhuis.
'Het bestuur kan uit haar midden kommissies instellen, die
een bepaalde taak zullen verrichten, daarin al dan niet bij-
gestaan door het door het bestuur te benoemen derden (des-
kundigen).
Ieder jaar treedt plm. éénvierde der leden van het bestuur
af; zij zijn herkiesbaar.
In vakatures wordt voorzien door benoeming door het be-
stuur van personen uit een voordracht van de algemene
raad (zie verderop).
Art. 7 Algemene raad: het bestuur stelt de algemene raad
in; het bestuur moet één lid van elke (groep van) vereniging
(en), die van het Dorpscentrum gebruik zal (zullen) maken,
als lid toelaten. Behalve voordrachten maken voor het be-
stuur, kan de algemene raad - die jaarlijks bijeen komt - te-
vens aanbevelingen doen aan het bestuur betreffende het
beleid.
Art. 13 Huishoudel i jk reglement: dit moet o.m. regels be-
vatten m.b.t. het gebruik van het gebouw(enkomplex) en
de vergoedingen (huur).

3) TWEEDE PLENAIRE VERGADERING
De ini t ia t iefkommissie heeft voor 13 december a.s. in het
Jeugdcentrum een tweede plenaire vergadering uitgeschre-
ven. Het l igt in de bedoeling om op die avond met name
de volgende onderwerpen te bespreken:
a. de definit ieve sociale schets n.a.v. de onlangs gehouden

enquête; de samenstellers van deze schets - de Stichting
Gelderland voor Maatschappelijk Werk - zullen de no-
dige toelichting geven; en

b. de ontwerp-statuten van de op te richten Stichting
Dorpscentrum (o.a. de samenstelling van het bestuur).

Aan de verenigingen is verzocht om op die avond met een
symbolische bijdrage van ƒ 10,— of ƒ 25,— in te schrijven
voor het eerste kapitaal van de s t icht ing (de stichtingsakte
kost bv. in totaal al plm. ƒ 350,—).
De ini t ia t ief kommissie nodigt u allen hartelijk uit voor het
bijwonen van deze vergadering en preekt de hoop uit dat
eenzelfde of een nog grotere opkomst zal plaatsvinden dan
op de eeerste plenaire vergadering d.d. 16 augustus jl. Het
gaat tenslotte om een Dorpscentrum van, voor en door de
Vordense bevolking!

De init iat iefkommissie.

Aan de leden van de

Vordense Winkeliers
Vereniging
Binnengekomen verzoek van het gemeentebestuur in
verband met de beperking elektriciteitsgebruik.
Daar het gemeentebestuur op aandrang van de P.G.
E.M., het op prijs zal stellen als de Vordense winke-
liers met de komende feestdagen hun medewerking
zouden willen verlenen, door de etalageverlichting
/oveel mogelijk te beperken en de feest- alsmede re-
klameverlichting achterwege te laten.
Uiteraard kan op de wekelijkse en de a.s. bijzondere
koopavonden de etalageverlichting normaal branden.

Het bestuur.

School Het
In het verslag dat wij afgelopen week van de ledenvergade-
ring van de School Het ;Hoge publiceeerden, ontbraken eni-
ge elementaire mededelingen. Van de sekretaris van het
schoolbestuur ontvingen wij het volgende schrijven. (red.)
Het verslag van de ledenvergadering van 12 november ver-
dient enige rekt i f ikat ie en aanvulling. Om te beginnen: de
heer Berenpas heeft nimmer de funktie van penningmeester
vervuld . Voorheen was dit de heer Ten Broeke en nu reeds
enkele jaren de heer H. Luimes. Verder stond vermeld dat
het aantal leerlingen momenteel 344 bedroeg. De stand op
12 november was 369. 'De vergadering was goed bezocht. Er
heerste een goede sfeer en een zeer genanimeerde bespre-
king. De samenwerking tussen bestuur en personeel is pri-
ma, terwijl het personeel het werk met liefde en enthousias-
me verricht. Ook de onderlinge verhouding in het perso-
neelskorps is best. Een groot aantal ouders, leden der ver-
eniging en belangstellenden hebben op 24 oktober van de
gelegenheid om de school te bezichtigen, gebruik gemaakt.
Ook op de twee kleuterscholen verloopt het naar wens. Ook
daar is de onderlinge verhouding goed. Alhoewel het be-
stuur blij is met het tijdelijk onderdak in de noodlokaliteit
aan Het Hoge is toch de vreugde veel groter met de nieuw-
bouw van „de Springplank" die goed vordert. Wij hopen
dat de nieuwe school begin 1974 in gebruik zal kunnen
worden genomen. Wat nu reeds te zien is, spreekt een ieder
wel aan. Alles tesamen kon men spreken van veel zegen.
Het financieel overzicht werd door de heer Luimes uitge-
bracht. Allemaal cijfers in een wat droge stof, doch niet
minder belangrijk. Over bepaalde onderdelen werd nog wat
gediskussieerd. Een en ander werd door de vergadering
goedgekeurd. De kommissie van kontrole, bestaande uit de
leden Schipper en Visser, verklaarden bij monde van eerst-
genoemde de boeken en bescheiden van de boekhouder te
hebben gekontroleeerd. Het was prima in orde. Op verzoek
van deze kommissie werd de penningmeester gedechargeerd
voor zijn gehouden beheer. Genoemde kommissie zag zich
voor het nieuwe jaar opnieuw benoemd.
Kontributie, Unie en kollekte waren nogal punten van be-
spreking. Tenslotte werd besloten het voor dit jaar bij het
oude te laten. De aftredende bestuursleden ds. Jansen en 'B.
Bekman werden bij akklamatie herkozen en tot bestuurslid
in de vakature H. J. Berenpas werd gekozen de heer M.
Rouwenhorst.
Enkele leden maakten nogal druk gebruik van de behande-
l ing algemene zaken en rondvraag. Het was een prettige
gedachtenwisseling met als basis het belang van ons onder-
wijs en daarmee ook voor onze kinderen. Een zeer goed
geslaagde vergadering welke door de heer Zeevalkink werd
besloten.

Kinderpostzegelaktie
gaat dóór
RUIM 400 KOMITE's PARAAT
Vanaf 13 november is de tweede fase van de 26e kinder-
postzegelaktie ingezet. Op meer dan 400 plaatsen in ons
land - voornamelijk in postkantoren en warenhuizen, maar
ook wel op andere trefpunten - verschenen fleurige kraamp-
jes. Vrijwillige medewerksters van plaatselijke komité's
brengen daar, naast de inmiddels verschenen kinderpost-
zegels, een grote verscheidenheid aan wenskaarten op tafel.

De aktie is in september ingeluid door de schoolkinderen,
die huis aan huis bestellingen hebben opgenomen voor zak-
jes kinderpostzegels en mapjes prentbriefkaarten. De bestel-
lingen worden na 13 november thuisbezorgd. Bij de kraamp-
jes is er nu gelegenheid om eens rustig te neuzen in en te
kiezen uit het volledige assortiment wenskaarten, dat de
aktie „voor het kind" op de markt brengt. De verkoop
wordt tot eind december voortgezet. Kerst- en nieuwjaars-
kaarten nemen uiteraard een belangrijke plaats in, maar er
is ook een ruime keuze aan kaarten die zowel voor zake-
lijke als privé-doeleinden (felicitaties, korrespondentie, me-
dedelingen, geboorte- en menukaarten) het hele jaar bruik-
baar zijn. Daar zitten bijvoorbeeld bijzonder fraaie tegel-
en gravurereprodukties bij. Er zijn luchtpostuitvoeringen
verkrijgbaar, waardoor het de koper mogelijk gemaakt wordt
om vrienden en relaties in het buitenland met een stijlvolle
lichtgewicht-reproduktie te bedenken. Bij dit alles valt voor-
al te bedenken dat de aktie een geweldig bedrag voor het
kind bijeen pleegt te brengen, vorig jaar ruim zes miljoen
gulden. De opbrengst wordt ieder jaar verdeeld door het
Nederlands Komité voor Kinderpostzegels, over uiteenlo-
pene maar broodnodige voorzieningen voor kinderen, jonge
en oudere. Zo ging er in het afgelopen jaar geld naar inrich-
tingen (bijvoorbeeld voor een kinderboerderij in een dorp
voor gehandikapte kinderen), naar adviesburo's voor ouders
en jongeren, naar een kindercircus in een grote stad. Ook
naar het buitenland: onder andere naar een opvangcentrum
voor wezen in Tanzania en naar een spraakkliniek in Dja-
karta. Hopenlijk zal de 26e kinderpostzegelaktie in nog rui-
mere mate konkreet kunnen bijdragen aan leefbaarheid voor
kinderen. Er is een kinderpostzegelstand te vinden in het
postkantoor te Vorden welke is geopend op de normale
uren.

Sint Nicolaasaktie
De Sint Nicolaasaktie van de jubilerende Vordense Winke-
liersvereniging loopt gesmeerd. Bij de maandag gehouden
waardebepaling kwamen de volgende prijzen van ƒ 100,—
er uit: H. J. Eggink, Kerkstraat 5; G. Kornegoor, ZE-weg
30, Toldijk; H. Heuvelink, Hamsveldseweg 1; K. Spiegelen-
berg. Alexanderlaan 8. Velen ontvingen prijzen van ƒ 2,50,
ƒ 5,—, ƒ 10,— en ƒ 25,— in totaal duizend gulden.
Vrijdag 23 november wordt weer een waardebepalingsavond
gehouden. Men wordt aangeraden tijdig de bonnen in te
leveren voor deze avond. Het prijzenbedrag voor deze avond
is ƒ 1.500,—.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

KERK-AUTODIENST
Ook de plaatselijke Hervormde gemeente kent sinds jaar en
dag een zogenaamde kerk-autodienst. Bejaarden en minder
validen worden zondags door gemeenteleden gehaald en na
de morgendienst weer thuis gebracht. De Kerkeraad is allen
die aan deze dienst spontaan meewerken zeer erkentelijk. De
heer Boerstoel (diaken) is de kontaktpersoon en organisator
van deze autodienst. Het is bekend dat deze kerk-autodienst
voor bejaarden en minder validen buiten het zondagsrijver-
bod valt. Er zijn stellig meer bejaarden en (oudere) gemeen-
teleden voor wie het niet goed mogelijk is (zeker niet vanuit
het buitengebied) om per fiets (laat staan te voet) naar de
kerkdiensten in het dorp te komen. Hen wordt gezegd: niet
te schromen kontakt op te nemen met de heer 'Boerstoel.
Zij kunnen dan stellig in deze uit te breiden kerk-autodienst
opgenomen worden. Nogmaals: laten zij in deze niet te be-
scheiden zijn. De winter staat voor de deur. En waarschijn-
lijk ook minder gunstig weer. Wilt u dan wel graag tijdig
(bv. vóór de zaterdag) kontakt opnemen met genoemde
diaken. Dit bericht geldt uiteraard alleen voor nieuwe „pas-
sagiers" voor de kerk-autodienst. Het is gebleken dat vele
gemeenteleden nog best kunnen fietsen. Een pluim op ...
het stuur van hun fiets.

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR
Zondag 25 november, is het de laatste zondag van het Ker-
kelijk jaar. Vanouds wordt op deze zondag in Schriftlezing,
prediking en liederen aandacht gevraagd voor „de laatste
dingen": leven, dood, wederkomst van Christus. Meer dan
op welke zondag ook wordt gevoeld de verbondenheid met
allen die ons in geloof zijn voorgegaan. Op zondag 2 de-
cember ( Ie Adventszondag) begint het nieuwe Kerkelijk jaar.

KERKCONCERT IN VIERAKKER
De muziekvereniging Jubal en de zangvereniging Laus Deo
te Vierakker geven zaterdag 24 november een kerkconcert
in de R. K. kerk te Vierakker. De muziekvereniging Jubal
opent dit concert met de nummers Josua van Ken Roccard,
Bellatrix Ouverture van Caldero de Rooij, Klokkenfeest van
Lijnschoten. St. Oswaldes van 'Bisselink. Na een korte pau-
ze vervolgt de zangvereniging Laus Deo met Exultate justi
van T. L. Viadana, Mijn hart van P. de la Rue, Messa Bre-
vis van Palestrina, Hodie Christus natus est van Palestrina,
Matona M ia Cara van Orlando di Lasso.
Gezien de belangstelling die er nu al bestaat, ook van ver-
schillende koren en muziekverenigingen, verwachten de or-
ganisatoren een volle kerk.

Vogeltentoonstelling
Ons Genoegen
De Vordense vogelvereniging Ons Genoegen dat gedurende
een tweetal dagen in het Jeugdcentrum een vogeltentoon-
stelling hield, kan op een geslaagd evenement terugzien.
Niet alleen waren er veel inzendingen maar bovenal was
het bestuur kontent over het bezoekersaantal. De keurmees-
ters hadden geen gemakkelijke taak met de beoordeling
van de vogels. De kanaries en tropenvogels werden gekeurd
door de heer H. Protzman uit Almelo, de parkieten werden
gekeurd door de heer A. Th. Hummel uit Delfzcil.

Het plakken van kinderzegels hoort tot de goede regels!



Gevraagd in Vorden of
omgeving kamers door jong
echtpaar zonder kinderen
Brieven aan
A. J. Maalderink
de Wehme 44N, Vorden

Bridge partner gevraagd
voor dinsdagsavonds
Inl.: buro Contact

Te koop overkompleet en in
goede staat zijnde Philips
kassette rekorder 2205
op lichtnet en batterij
Klaassen
Almenseweg ^5 Vorden

Te koop goudfazanten
Rosella's' kanaries en zebra-
vinken diverse kleuren
B. Horsting
Enkweg 12 Vorden

Te koop beste dragende
vaars bijna a.d. telling
H. Weenk, Zomer-
vreugdweg 5 Vorden

Gelegenheid tot meerijden
van Vorden naar Apeldoorn
v.v. Vertrek Vorden 07.00
uur vertrek Apeldoorn 17.00
uur. Inl.: na 18.00 uur
De Haar 7

Leuk kado ?
NIEUW!

MANIQUICK
elektrische nagelvijl

f 37,50
Drogisterij-Parfumerie
Schoonheidssalon
„De O/de Meuffe"
Dorpsstraat 9 . Vorden

Confectiebedrijf

Lammers
VORDEN
Raadhuisstraat 18, telefoon
1971, na 18 uur 1708
Voor het vervaardigen van
japonnen kunnen wij
plaatsen
modinettes
leerling modinettes
strijkster
eventueel part-time
Eigen vervoer vanaf Zut-
phen, Vierakker, Wichmond

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Extra aanbieding!

Meisjes mantels
unieke prijs f 25,-
alle maten

Meisjes jurkjes
f 10,- f 15,- f 20,-
alle maten

Grote verkoop
Wfl komen met een grote partij 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 26 november

10.00-1S.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur by café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot da allergrootste maten en aller kleuren) Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapea, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden. wollen overjassen (blauw en khaki) ,
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (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, Ieren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Pa
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dub
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

b^ff j
ieuwe Amerikaanse Je-

Jasjes, waterdicht, flzer-

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

Ontvangen een prachtige sortering diverse gelBfdschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, accu lader s diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 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

tas tapijt
treegeen
(eurstempel

U weet 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 vanGezamenlijk.Maar
ook de G van Goedgekeurd. Van Gegaran-
deerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed
Gelegd. Dat stempelt ons tapijt tot Goed
Gekocht tapijt

ARMADA
Een ware overwinnaar! Dit zeer
fraaie luspooltapijt is getuft met (eg-
klare foamrug. 100% synthetisch.
Kamerbreed 400 cm. In beige, rood,
groen en bruin. Nu per str. meter
slechts

CONDOR EGE
Tapijttegels. Handig en voordelig.
Reken maar uit. Een tegel meet
40 x 40 cm. Zeer fraaie 100%
synthetische kwaliteit. Legklare rug.
In 8 kleuren. Ook voor de doe-het«
zeiver.

4,50
Daarom:

Zaterdags tot 5 uur geopend

Voor uw aufon'/fessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1258

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders brengen ter cpen-
bare kennis dat zij voornemens zijn, me^ inacht-
neming van artikel 19 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening:
1. aan de PGEM te Arnhem, vrijstelling te ver-
lenen van de betreffende bepalingen van het Be-
stemmingsplan Buitengebied 1970 om de PGEM
2 transformatorhuisjes te kunnen laten bouwen,
te weten één aan de Beunkstege, nabij nr 2 en
één aan de Wildenborchseweg, nabij nr 27;
2. aan de heer D. J. Bijenhof te Vorden, vrijstel-
ling te verlenen van de betreffende bepalingen
van het Uitbreidingsplan Vorden Herziening 1962,
om de heer Bijenhof een woonhuis te kunnen laten
bouwen op de hoek van de Zutphenseweg en de
Mispelkampsdijk

De betreffende bouw- en situatietekeningen lig.
gen vanaf 22 november 1973 t.m. 6 december 1973
voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage:
gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen in-
dienen bij Burgemeester en Wethouders.

Vorden, 23 november 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de burgemeester,
A. E. van Arkel
de sckrctaris,
J. Drijf hout

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare vergade-
ring van 20 november 1973 heeft besloten dat be.
treffende de pej^len: Beunkstego, nabij nr 2 en
Wildenborchse\I^H| nabij nr 27, een herziening
van het Bestemmingsplan Buitengebied 1970
wordt voorbereid.

Het besluit dient om, door een bestemmingswijzi-
ging, de bouw v^i een transformatorhuisje door
de PGEM mofl^^p te maken.

Het voorbereidingsbesluit - dat in werking treedt
op 21 november 1973 - alsmede de betreffende
situatie-tekeningen, liggen vanaf 22 november
1973 voor een ieder ter gemeentesekretarie ter
inzage.

Vorden, 21 november 1973

de Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

Kadoos voor de Sint
Een grote sortering

* ZEE P

* EAU DE COLOGNE

* AFTER SHAVE

ir TOILET ARTIKELEN

vindt u bij:

11

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle
(J. M. van der Wal & Zn)
Dorpsstraat - Vorden
Telefoon 05752-1301

St Nicolaas-aanbieding
Damesjaponnen
wol-trevira .. f 57,50

Kinderjurkjes
van 98 t.m. 128 ..

Dames en kinder
Pullovers . . f 12,50

H.LUTH
N1KUWSTAD VORDEN

Ledenvergadering
Speeltuinver Vorden

Donderdag 22 november om 8 uur
in het Jeugdcentrum

Zoekt
Sint Nicolaas

klein-meubelen ?
Graag willen wij hem

helpen met keus maken!

Zie etalage's

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zojuist ontv;i

ZWART LAK
BANDSCHOENTJE

maten 'M t .m. I l

PRIJS SLECHTS

f 29,95
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4
's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

Voor het hele gezin
Warme en moderne
PULLOVERS en SPENCERS
een leuk Sint Nicolaas-kado !

H.LUTH
NIEUWSTAD 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.deWildejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

l

l

l
l
l
l
l
l

Slijterij-Wijnhandel SMIT
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05752-1391

Franse Cognac Rochet 13.55

Plijmouth Gin (originele Engelse) 12.75

Nieuw! Yodka van Bokma 10.75

Vieux Supérieur van 10.20 voor 9.75

Er is weer Bokbier, GroJsch en Heineken !

Zeer goede Med. Dry Sherry, zo uit het vat!
6.85 per liter (fles meebrengen s.v.p.ï

VOOR DE SINT
HEBBEN WIJ EEN SCHIP VOL GESCHENKEN l

l
l
l
l
l

l

l
l



SHELL PETROLEUM Fa Gebr. Barendsen
de beste brandstof voor uw oliehaard! Zutphenseweg - Vorden Tel. 05752-1261

AUTO-RISICO" Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085-422442

AGENTSCHAP VORDEN/HENGELO

Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij „Vorden"
Tijdelijk adres: Ond. Waarborg AÏJj 'Aalten' Dal weg 30 - Aalten - Tel. 05437-2788*

Tarieven voor verzekering van personenauto's ingaande l dec. 7972:

Catalogus-
prijs

t wi -f i=;nnn

t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premie

f t Qf\

f 180,.
f 180,-
f 204,-
f 204,.
f 216,-

All-Risks-premie

Land-
bouwers

f 420,-
f 444,-

f 492,-
f 552,.
f 600,-
f 720,-

Particul.
tot 20000 km

f 480,-
f 504,.
f 552,-
f 612,-
f 660,-
f 780,-

Over. boven
20000 km

f 600,-
f 624,-
f 672,-
f 732,.
f 780,-
f 900.-

No-claimkorting na 2
verzekering» jaren
waarin »chade-vrij
werd gereden
bedraagt :

25%

Indien u bij uw vorige maatschappij no-claim korting genoot, zijn wij bereid deze korting
volgens onze normen over te nemen
yy W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ft Groene kaart gratis
ft Gratis extra ongevallen-inzittenden-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen
ft Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

Te koop g.o.h. VW 1300
bouwjaar eind 1965
Kostedeweg 4 Vorden

MOETEN UW FOTO'S
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden

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

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

HENGELO (GLD)

Zondag 25 november
Muziek:

The Rockey Four + 1

3bars vol gezelligheid

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

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

"CÖNCORDJA»
Hengelo (Gld)

OP ZATERDAG 24 NOVEMBER A.S.

bal voor
gehuwden
met medewerking van het

Reserveer tijdig plaatsen

Wekelijks te koop gevraagd
zwaro stierkalveren
voor onze mestereen
VVIM HEUSINKVELD
Hengelo G - Tel. 05753-1728

En voor al uw

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

't wordt tijd dat enige
misverstanden over

wita
uit de weg worden geruimd

Koopt uw

TAPIJT
bij uw erkende
woninginrichter

WIJ GARANDEREN T I ALS VOORDEEL:

A Merktapijt

ft Met 5 jaar slijtgarantie

ft Grote voorraad

met wekelijks
s|M'cialc aanbiedingen

Bovendien wordt al uw kamerbreed tapijt
door ons vakkundig gelegd!

1 1 W TAPIJTZAAK:

Snoep verstandig eet een appel!

GOLDEN DELICIOUS
GOUDREINETTEN
COX ORANGE
HAND- EN STOOFPEREN
MOESAPPELEN
vanaf f 5,50 per kist

Verkoop iedere zaterdag van 8-112 u u r -
in de schuur bij 't Medler

Fr ui t fee / t be dr Ij f

MEDLER

gaat u natuurlijk
naar

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Te koop Etna gashaard
aardgas

G. J. Bloemendaal
Hackforterweg 33
Wichmond tel. 05754-230

Super-benzine
79,8 cent

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

Zoals, 't matige oplossen...
H e l e m a a l mis !
Vita-fok lost gegarandeerd
zonder énig probleem op in
water van elke temperatuur.
Of de hoge prijs ...
H e l e m a a l m i s !
Vita-fok is zelfs goedkoper
dan de meeste andere merken
kalvermelk.
Informeer maar bij de UTD-
handelaar.
Daar komt dan nog bij de
superieure kwaliteit en de
uiterst verantwoorde samen-

stelling, zoals de uitgekiende
dosering mineralen en
vitaminen. Een gezonde basis
voor straks hoog-produktieve
melkkoeien.
En dat geweldige oplossen zult u
kunnen zien. Zéér binnenkort.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Voor al uw

natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

"GAMOG" weet alles over gas,
En dat mag u bekijken ook.

In ons informatiecentrum staat veel op
het gebied van gasapparatuur over-
zichtelijk opgesteld. U bent hartelijk
welkom om daar eens een kijkje te
nemen. Interessant, aangezien alle
apparaten in werking zijn van een open
gashaard tot en met heteluchtverwar-
ming.
Wij zijn steeds bereid om u tot in detail •
voor te lichten. En dank zij ons folder-
materiaal, kunt u het thuis nog eens op
uw gemak doornemen.

Zijn er vragen.
De ,,GAMOG" staat tot uw
beschikking met haar
vakkennis en ervaring. Ruim
voldoende om u te vertellen
wat er komt kijken bij een

overschakeling van bijv. gasnaara op
centrale verwarming.

Wilt u huren.
Bij ons kunt u een keukengelser, bad-
geiser of boiler huren. Wij vertellen u
meteen welk komfort ze u bieden en
wat het u kost. En desgewenst geven
we ook nog een uitgebreide
demonstratie.

N.V. „GAMOG",
Bolwerksweg 35, Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tel.: 05750-10888

voert tot winstl
VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond Cj? (05754) 270

Opruiming behang 1973
Alles moet weg voor de helft van de prijs /

Er moet plaats gemaakt worden

voor de nieuwe kollektie 1974

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Meester Schilder Ruurloseweg 35 — Vorden — Telefoon 05752-1523
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Geef voorrang
aan de Jubileum

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE

Want in Vorden
bepaalt u zelf
uw eigen prijs!
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VOUWBARE PARAPLUIES

voor dames en heren

Een leuk Sint Nicolaas-kado !

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Extra voordelig
]/2 kg Koolraap panklaar 45

8 Navelsinaasappelen
(nieuwe oogst) 160

l literblik Hero Erwtensoep
extra gevuld 169

Nu is het tijd voor de droogbloemen, alles is weer
voorradig! Wy heipon de a.s. bruidegom vakkun-
dig bij de keuze van v.ijn bruidsboeket

Onze specialiteit: Modern bruidswerk
Onze kracht: Kwaliteit en Service

Uw vakman bloemist:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Vorden - Zutphenseweg
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BADSETS EN BEDSETS

in luxe doos-verpakking

Eni In iK Sint Nicolaan-kado !

H.LUTH
NIEUWSTAD VORDEN

RG. GALLEESTRAAT
Het juiste adres voor

\ HAARDEN

lür WASMACHINES

' KOELKASTEN EN

& HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Tevens goed gesorteerd in LAND- EN TUINBOUWGEREEDSCHAP

Volop schaatsen in voorraad!

HENK VAN ARK

Een Kodak of Agfa kado
U vindt ze met nog vele waardevolle

grote en kleine geschenken op foto-

gebied

Goede service - Uitgekiende prijzen.'

FOTO DOLPHIJRI

't Is KOERSELMAN
waar Sint slagen kan!

Voor iedere beurs

7 etalages vol met
TEXTIEL

KONFEiKTIE

KLEINMEUBELEN

WONINGTEXTIEL

Wij adviseren u graag

Voor geschenken
met geef plezier!
Ruime parkeergelegenheid
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Banketbakkerij J. WIEKART
Telefoon 1750

Voor iedereen Hét geschenken-centrum Burg. Galléesf raat
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Derde blad Contact 35e jaargang nr. 34

^Nationale (^Actie c^gde ^Kruisw/öordpuzzelnr.1
Dit is de eerste van dertien kruiswoord-
puzzels voor de Rode Kruis-actie „Vakantie
voor gehandicapten". U kunt nu direct al
voor ƒ 20.000 aan prijzen winnen.
Om mee te dingen naar de bijzondere eind-
hoofdprijzen moet U aan het einde van de
actie alle letters E die in de oplossingen
voorkomen optellen. Tel daarvoor nu vast
de E's als U het grote diagram hebt inge-
vuld (maar reken de E's van de slagzin
niet mee). Begin mei kunt U dan b.v. een
fantastische sta-caravan van Dick Wissïnk,
een Philips kleuren-tv, een Mark argel van
Benelux Musical Instruments en vele an-
dere prijzen in de wacht slepen.

Puzzel nu mee voor deze hoofdprijzen:

een Bruynzeel keukenïnstallatie (ƒ 4.000)
een Philips kleurentelevisie (ƒ 2.595)
een 14-daagse Hotelplan-reis voor

2 personen naar Tunesië (ƒ 1.800)
een porseleinen servies van

Thomas Benelux BV (ƒ 1.000)

En verder: een Elna-Press, Prisma-horloge, Zanker-
wasdroger, Singer-Starlet-naaimachine, Heuga-tapijt-
tegels, Koni-schokbrekers, Skil Doe-het-zelf-set,
Tijl's Medische Encyclopedie (6 delen), Bosch-
wasemafzuigkap, Excelsior-Tornado stofzuiger, Iriset-
te donsdekens, 1 wandkleed- en 5 kussenpakketten
van Van Schuppen, een Rosenthal koffieservies van
Focke & Meltzer, Wolff kofferbarbecue, verlichte
reliëfglobe, Pako buitenlantaarn, Melitta koffiezet-
apparaten, dreamland-deken en sleepland-voeten-
deken van Martex, een elektrische haarkrulset,
airbrush en autocurlers van Carmen, een pakket
van 55 miniatuurauto's (World Present), een kaas
van het Zuivelbureau, Reader's Digest-dierenatlas-
sen, Nutricia koffieservies, Isolectra lettertang,
twee KNVB-kaartjes voor wereldkampioenschappen
voetbal 1974, Herman's schoenen-waardebon ƒ 50,
handzagen van Sandvik, Luxo 1001 bureaulamp,

pakketten Honig-artikelen, Coca Cola blikradio,
4 grote kalkoenen (Pluimvee-produktschap), Luitingh
puzzelwoordenboek, 100 Jago-shawls, Giemme auto-
handschoenen, elektronisch jaarboekje (Muider-
kring), Pokon-Chrysal pakket.

Chronisch zieken en invaliden, die dag In dag uit
aan bed, huis en/of rolstoel zijn gekluisterd, heb-
ben ook recht op vakantie. Het Rode Kruis biedt
daartoe de mogelijkheid op zijn hospitaalschip en
in zijn twee tehuizen. Aan meer dan vijfduizend
patiënten per jaar. Dat kost geld, veel geld, dat U
nu kunt bijeenpuzzelen. Met daarbij de zeer grote
kans dat U zelf een fa'ntastische prijs wint. Het
door het bedrijfsleven ter beschikking gestelde
prijzenpakket heeft een waarde van een kwart mil-
joen gulden. Deze week gaan de eerste ƒ 20.000,—
eruit Doe dus mee.

DICKSON
CARAVANS

bruynzeel

Zó inzenden

U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart naar het Nederlandse Rode Kruis,
Postlaan 11, 's-Gravenhage.
Plak naast de gewone frankering (30 cent)
minimaal ƒ1,— (maximaal ƒ 5,—) aan gel-
dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U wilt, mits voldoende
gefrankeerd.
U kunt ook Uw oplossing op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste ƒ 1,— of zoveel U wilt over op
giro 3046011 van het Nederlandse Rode
Kruis te 's-Gravenhage.
Uw oplossing moet op 29 november binnen
zijn. Op 3 december trekken notaris Van
Beusekom uit 's-Gravenhage en notaris Brons
uit Bergen (N.-H.) de fantastische prijzen.

keukeninstallatie

PHILIPS
televisie

HOTEL
PLAN

Een geschenk van Hotelplan bv
Internationale Reisorganisatie,
Den Haag.

De vergunning voor deze puzzelactie ten bate van
de Rode Kruis-vakantieprojecten voor chronisch
zieken en invaliden is verleend door de Ministervan
Justitie, bij besluit van 31-10-73, nr. L.0.700/143/230. Benelux BV serviezen

Horizontaal:
1. dagblad - 4. vettig mengsel - 8.
lidwoord - 10. slee - 11. familielid -
13. in olie gebakken reepjes aard-
appel - 16. en dergelijke (afk.) - 17.
schoenmakerspriem - 19. heidemeer-
tje - 20. groot water - 21. trans euro-
pean express (afk.) - 23. bevel - 25,
laag groeiende sporeplant - 26. gravin
van Holland - 28. gravure - 30. In
orde - 32. cilinder - 34. vod - 36.
vrouw van Jacob - 38. bevel - 39.
familielid - 41. met dank (afk.) - 42.
pers.vnw. - 43. uiting van pijn - 45,
krijgsmacht - 46. vlezig, rekbaar or-
gaan.

i rak
Verticaal:
1. klant - 2. ten bedrage van fëfc.)
3. bedrog - 5. dof - 6. daar - 7. oor
zaak - 9. onheilsgodin - 12. reeds
14. wees gegroet - 15. meisjesnaam
16. rivier in Friesland - 18. rrj^jel
20. zitting voor ruiter - 22. EuJ»aan
- 24. deel van een boom - 27jHLiek-

In onderstaand diagram vWf U nu de letters in die instrument - 29. groente -
U op de gelijkgenummerde vakjes van de puzzel de munt - 31. lijst - 33. onder andere
hebt gevonden. De zin die bij een goede oplossing (afk.) - 35. lofdicht - 37. eminentie
ontstaat, stuurt U op elders aangegeven wijze In. (afk.) - 39. nuttige dieren - 40. snel -

42. was getekend (afk.) - 44. ajuin.

De ruimte voor deze puzzel is door
Uw nieuwsblad belangeloos ter be-
schikking gesteld.

Wfflfeuw
Waterpolo

In het overdekte zwembad in Eefdc speelden de dames van
Vorden zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen de Bevers uit
Dieren. Vorden was over alle l in ies beter en had weinig
moeite met de ploeg uit Dieren. Door doelpunten van Jet
Smit nam Vorden al gauw een 2—O voorsprong, waarna de
bezoekers tegenscoorden. Vorden bleef aanvallend veel ster-
ker en door doelpunten van Anneke Sikkens werd de rust-
stand op 4—l gebracht. In de tweede helft kwamen cic Die-
rense dames er nie t meer aan te pas. Met de regelmaat van
de klok voerde Vorden de stand op tot l l—l door doelpun-
ten van Anneke Sikkens, Jet Smit, mevr. Van Dijk en mevr.
Brandenbarg.
De heren l van Vorden kwamen zaterdagavond uit tegen
de IJsselmecuwen 2 uit Zutphen. In de eerste periode waren
de Zutphenaren aanvallend een t ikkelt je sterker hetgeen in
een O—l stand resulteerde. In de tweede periode een gelijk-
opgaande strijd met wisselende kansen. Gescoord werd er
echter niet . In de derde speelperiode gelukte het Arjan
Mengerink de balans in evenwicht te brengen. Het antwoord
van de IJssclmeeuwen liet niet lang op zich wachten l—2.
In de laatste speelperiode opnieuw een iets sterker Zutphen.
Het derde Zutphense doelpunt was een kadootje van de
scheidsrechter. Een hard schot van de linksvoor werd door
doelman Ter Heurne via de lat uit zijn doel gehouden. Tot
grote verbazing van vriend en vijand gaf de arbiter een
doelpunt, zodat de IJsselmeeuwen wel heel goedkoop aan
een l—3, zij het wel verdiende, overwinning kwam.
De heren 2 van Vorden kwamen uit tegen het eerste zeven-
tal van Brummen. De Vordenaren werden met de regel-
maat van de klok naar een O—4 nederlaag gespeeld. Tus-
senstanden eerste periode O—1; tweede periode O—2; der-
de periode ü—3; vierde periode O—4.
De heren 3 van Vorden verloren met l—4 van Zevenhuizen.

Voetbal
VORDEN l (zondag) WON IN 7AJTPHEN
Het eerste elftal van Vorden speelde zaterdagmiddag een
nut t ige oefenwedstrijd tegen Zutphen 2. Het werd een goed
gespeelde wedstrijd waarin Zutphen voor de rust sterker
was. Gescoord werd er echter in de eerste helft niet. In de
tweede helft was Vorden de betere ploeg. Uit een scrimmage

scoorde Heersink O—l. Het was o p n i e u w l l e e r s i n k die met
een f raaie boogbal de stand op O—2 bracht. Nadat Zutphen
had tegengescoord resulteerde een solo van Heersink (hij
omspeelde vier spelers) in de l—3 eindstand.

VORDEN I (afdeling zaterdag) WON VAN PTT
Vorden begon tegen PTT uit Apeldoorn met een fel offen-
sief. Het eerste k w a r t i e r had de s t r i jd al beslist moeten
worden. De thuisclub liet echter de vele kansen ongebruikt .
Na diverse schoten tegen paal en lat was het eindelijk Sloet-
jes die de meer dan verdiende goal scoorde. In de tweede
helft waren de rollen omgekeerd en kreeg PTT aanvallend
de beste mogelijkheden. De Vordense doelman Haverkamp
zorgde er evenwel voor dat de beide punten in Vorden ble-
ven.

RATTI (afdeling zaterdag) VERLOOR VAN EEFDE
Ratti heeft afgelopen zaterdag nagelaten koploper Sp. Eef-
de een eerste nederlaag te bezorgen. Het had hier toe alle
kans alhoewel het b innen een kwar t i e r al O—2 voor Eefde
was door niet effcktief verdedigen van de achterhoede. Na-
dat Dijkman met een hard schot voor l—2 zorgde besefte
Ratti dat het beslist n i e t kansloos was. Het Eefde-docl werd
onder druk gezet en vrijwel de hele tweede hel f t volgehou-
den, echter zonder tot scoren te komen.

RATTI (afdeling zondag) VERSLOEG RUURLO
In een vriendschappeli jke wedstrijd heeft Ratti bewezen toch
wel te kunnen voe tba l len , want in een goede wedstrijd werd
Ruur lo met 5—3 teruggewezen. Na een O—2 achterstand
werkte Ratti deze geheel weg en de ruststand was 3—2 in
hun voordeel. Na de rust beheerste Ra t t i de s t r i j d en kon
met een verdiende 5—3 zege de strijd eindigen.

Bezegel uw post niet een stukje kindcrgeluk:
Plak dus kinderpostzegels

Schieten
Vorden telt op het ogenblik twee aktieve schietverenigingen.
De schietvereniging de Wildcnborch, al vele jaren deelnemer
in de kompetitie van Oost-Gelderland, heeft dit seizoen vier
teams die zijn ingedeeld. In de eerste ronde van de winter-
kompetit ie der Schietvereniging Oost-Geldcrland werden
voor wat de teams van de Wildenborch betreft de volgende
uitslagen genoteerd:
3e klas B: Wildenborch l 162 punten; 3c klas C: Wilden-
borch 2 130 punten; 4e klas B: Wildenborch 3 134 punten;
4e klas C: Wildenborch 4 1 1 8 punten.
In de win terkompet i t ie afdel ing lucht van de Schietbond
Oost-Gelderland neemt het Medler met twee teams deel. De
eerste uitslagen voor wat de klassen betreft waarin Medler
meeschiet zijn:

3e klas A: Medler l 126 punten; 3e klas B: Medler 2 131
punten.

Biljarten
Voor de kompetitie werden door de biljartvereniging Kra-
nenburg de volgende resultaten behaald:
Afdeling B: Beuseker l—Kranenburg l 2—7; Kranenburg
2—Excelsior 2 2—7. Afdeling C: Olden Keppel 3—Kranen-
burg 3 7—2. Afdeling D: Kranenburg A—De Engel 3 9—0.
Afdel ing E: Kranenburg 5—Kranenburg 6 4—5.

Bibliotheek
Iedere woensdagmiddag zal de openbare bibliotheek en lees-
zaal een voorleeshalfuurtje voor kinderen van 4 tot en met
6 jaar houden. Voor de tijden zie de voorpagina onder ope-
ningsti jden bibliotheek en leeszaal.

Vakcentrales
gaan diskussiëren
De laatste tijd wordt er veel gepraat over ontwikkelingshulp
over de toestanden in arme landen (derde wereld) enz., veel
geschreven in de kranten en besteedt de televisie hier ook
veel aandacht aan.
De plaatselijke vakcentrales NVV, NKV en CNV willen
over dit aktuele onderwerp eens samen met elkaar gaan pra-
ten en diskussiëren. Zij doen dit op donderdag 22 november
a.s. in zaal Bloemendaal. Na een korte inleiding (met film)
is er gelegenheid tot vragen stellen en diskussie. Medewer-
king geeft de heer P. Jeuken van de SOSV (Stichting Ont-
w i k k e l ings Samenwerking Vakcentrales). De SSOV is in
1971 opgericht door NVV, NKV en CNV met het doel bin-
nen de vakbeweging aandacht te besteden aan de ontwikke-
lingssamenwerking. De avond is toegankelijk voor iedereen.
Zie verder de advertentie in dit nummer.

Melodikaklub
Afgelopen zondag heeft de melodikaklub uit Vorden de
patiënten van Huize Bornhof uit Zutphen met een uitvoe-
ring verrast, welke bizonder in de smaak viel.
Vanwege de autoloze zondag ging men per fiets, wat op

zich al een vermelding waard is.

UIT DE OMGEVING

Hooimijt afgebrand
STEENDEREN — Door tot nu toe onbekende oorzaak
brak maandagavond brand uit in een hooimijt van de fam.
Houtman aan de Dr. Alfons Ariënsstraat die gelegen was
direkt naast het woonhuis dat met riet is gedekt. Buren die
de brand ontdekten waarschuwden brandweer en bewoners
en dankzij het kordaat en doelmatig optreden van het brand-
weerkorps kon ondanks de ongunstige wind door het dak
nat te houden het woonhuis worden gespaard. Door omwo-
nenden was reeds het vee in veiligheid gebracht toen assi-
stentie werd gevraagd van het brandweerkorps uit Hengelo
dat direkt arriveerde. Samen werd het blussingswerk ter
hand genomen maar het duurde tot middernacht voor het
seein veilig kon woren gegeven. In de vroege morgen moest
weer assistentie worden gevraagd daar door het drogen door
de wind het hooi weer aan het smeulen was gegaan. Onder
de zeer velen die op dit avonduur het schouwspel gadesloe-
gen was o.m. burgemeester Buddingh' die zich steeds liet
voorlichten.

Peuterspeelplaats
STEENDEREN — In de afgelopen week vond in Concordia
een gekombineerde bijeenkomst plaats met de moeders van
de kinderen welke een bezoek brengen aan de peuterspeel-
plaats. Presidente mevr. Bosboom was zeer verheugd naast
de spreker van deze avond, de heer Veringmeier van het
WKM, zoveel moeders te mogen begroeten. Aan de hand
van dia's werden door spreker op duidelijke wijze de peuter-
speelplaatsen belicht en gaf hij zijn versie op de taak die is
weggelegd voor de leidsters.
Teneinde de financiële kant in evenwicht te houden zal er
woensdag 28 november een tweetal filmvoorstellingen wor-
den gegeven in zaal Concordia.

Zuunig wezen
Wi'j wet et dan nou, wi'j zölt zuunig motten wodden. De
olde mensen zei'en et alied al: dat kan zoo niet deurgoan
- d'r kump ok nog weer een andere tied! En die „andere
tied" is dan nou deur de regeering officieel anekundigd.
maor et is toch anders uutepakt as at die olderen zik veur-
stellen. Die hadden de krisisjaorn nog in de kop zitten - toe
was d'r maor èèn gebrek, en dat was geldgebrek, 'k Heb d'r
in die tied ok wel es de gek met anestokken. Die praot aover
de „golden standaard" - van dat gèèle grei dat eers uut de
grond ehaald en netjes afewaogen weer in groote kelders op-
estapeld mos wodden veur dat de boel weer kon draaien, lek
mien ok al niks. Dan schudden ik es meewarig met de kop
en zeie: „Ik zie nog ankommen dat héél de weerld veur
schuld wodt verkoch, en waor mo'w dan blieven?" En dan
wissen sommigen heelemaol niet meer hoe of ze et hadden.
Maor met den oorlog '40—'45 bunt de mensen d'r wel ach-
ter ekommen: hoevölle geld of d'r is daor bu'w met mekare
ok nog een keer zelf baas van. En met de ni'jste machiens
kont ze zoovölle grei maken da'w d'r ons in vaste loopt. Et
is niet d'n olderwetsen armoed, maor de welvaart die ons de
dasse ummedeut. En die dasse zoo strak anhaalt da'w straks
gien aosem meer kriegen kont. Veur een tied sprok ik een
kennis - hie vertellen dat e naor et „westen des lands" was
ewes. Daor had zien auto een peusken in d.e regen estaon
en was van bi'jnao wit bi'j zwart af ewodden. Van den vet-
ten schoet die daor in de loch hing en met de regen umme-
neer was ekommen. En korts he'k nog in de krante elèzen
dat 'r al 3 milieon kinder rondloopt met loodvergiftigings-
verschienselen. Dat lood kump uut de auto's en blif bi'j de
grond hangen - de kinder hebt 'r et eerste las van. En dan
bunt 'r ok nog mensen die ons wilt veurrekkenen hoevölle
auto's d'r aover tien of viefentwintig jaor zölt wezen. Twee
- dri 'j keer zoovölle as nou! Daor zollen dan nou alvaste
wèège veur aneleg motten wodden umdat zik anders de boel
vaste loopen zal! En zuukt ze nog uut waor at nog plaatse
is veur fabrieken waorin ze met de ni'jste machiens zoo wei-
nig meugelek mensen (um de konkurrentie) zoo volle meu-
gelek grei emaakt kan wodden! Maor dat feest zal wel niet
deurgaon - de mensen komt d'r achter dat ze druk doende
bunt zikzelf uut te rooken. Et was ons al anezeg: de „Club
van Rome" had al uutedokterd waor a'w bleeven a'w zoo
deurgingen. En dat wazzen gien amateurs die zik ok es wol-
len laoten heurn, maor echte zwaore jonges - keiharde za-
kenluu - die alleene met feiten en cijfers rekkenen. Die
kwammen met een rapport dat d'r niet umme laog. Wi'j
zollen et met onze „ekonomie" op een andere wagen motten
laan. Maor daor ging nog weinig van uut - et is zoo mak-
kelek um van welvaart en veuruuttgang te blieven praoten.
Daor trekt ze et meeste volk met.
En nou hebt die öliesjeiks ons effen weer Hek op et pötjen
ezet. Laoten zien waor a'w blieft met onze welvaart at de
öliepompen daor dreuge gaot staon. En dat kump een keer,
daor mo'w op rekkenen . . .! 't Is gek dat't eers wat be-
zunders mot gebeurn um de mensen uut d'n dreum te hel-
pen. En nou at ze d'r veur staot is et net of e lange niet
zoo slim meer is. 't Was net of de mensen op den eersten
zondag zonder auto's nog meer schik hadden as anders. En
ze bunt weer bli 'j met een gewone fietse en een afgedankte
kaolenkachel die ze nog niet hebt wegedaon.
De kranten schrieft dat'r zeuven of acht mensen et léven is
espaord. En dat'r um de tweehonderd mensen onbeschadigd
rond bunt blieven loopen, die aners in et ziekenhuus te-
rechte waarn ekommen. Met de vraoge of - hoc en wanneer
ze weer naor huus zollen gaon . . .! Wat mien betreft meugt
ze van den eersten zondag in november een feestdag maken.
Een dag um nao te denken . . .

d'n Oom.



AANBIEDINGEN met

PREMIE
RS 20137
ZWART-WIT TV

normaal
675.*

tijdelijke

afstemming op
6 vooraf in te Ml l fil O
stellen zenders. RU U l «f i

ERRES
RS 2232
TAFELRADIO

Volledig
getransistoriseerd.
FM en MG.

kost normaal
189.-

tijdelijke
PREMIE 30.-

Nu 159.°

kost normaalERRES
RS2234
TAFELRADIO 229.-

tijdelijke

PREMIE 40.-
automatische Uu 1QQ
fijnafstemming. NU IO«fiH

kost normaal
ELEKTRO 199.'
GRAMMOFOON tijdelijke

luidspreker PREInlE 20.'
Voorzien van het *••• fl Tl ft
GP224 element. NU l ƒ tf."

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

De sportieve Sint koopt
He/anca trainingspakken met bies

en in twee kleuren

Vo/i'ey- en voetbalkleding
Turn- en gymkleding

ADIDAS voor voetbal-, gym- en

sportschoenen

Sporttassen, beenbeschermers,

keepershandschoenen

Tateltennlsbats en -spelen

Schaak- en damborden

Pokerbekers en -stenen

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphensweg Vorden

Kom* u ook eens vrijblijvend kijken

naar onze keurhollektie

Sint Nicolaas
geschenken
in textiel en mode
VOOR HET HELE GEZIN!

textiel en mode
schooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Grote mode voor kleine mensen
tegen voordelige prijzen!

Wy boycotten de steeds toenemende verhogingen met

SPECIALE AANBIEDINGEN!

ME IS J ES J AS J ES serie-prijzen f 30,- f45,- f 60,- f70,-

JONGENSJASSIN serie-prijzen f 40,- f 50,- f 60,-

JACKETS vanaf £ f 29,50

PANTALONS diverse kwaliteitS vanaf f 10,-

KINDIRTRyiEN vanaf . . f 8,90

VRIJDAGS KOOPAVO>MÏ

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurlo
TELEFOON 05735-1438

Gezondheid!
Zuiver biologisch brood
gebakken van de hele tarwekorrel, welke wordt ver-
bouwd op een biologische boerderij in Zeeland en
gemalen op een speciaal daarvoor bestemde molen in
Lichtenvoorde

Biologisch brood bevat absoluut geen vetten en is
mede daardoor een bron van leven en gezondheid!

Kom es an en haal die gezondheid

A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 46 Vorden Telefoon 05752-1877

Makkelijk zittende
tweed-muil.

f 12,95

PANTOFFELS
VOOR HEEL

GEZIN
Royale muil
uit de Romika serie.'
f 31,95

Muil met
zacht verend voetbed.
f 25,95

Met hielversteviging.
Vanaf 19: f 8,50

Multicolour

d; i n H-s cloq.
f 15,95

WULLINK vooraan in schoenmode Dorpsstr. - V orden 's Maandags de gehele dag geopend

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

BAL
VOOR GEHUWDEN EN

VERLOOFDEN

op zaterdag l december

Met attraktH's - Aanvang 7.30 uur

m.m.v. 'The Mod/ans'

Kaarten in voorverkoop en

plaatsreservering vanaf heden

BORDUUR-ART1KELEN

in groot sortiment voor de liefhebbers

Een leuk Sint Nicolaas-kado !

H.LUTH
NIEUWSTAD VORDEN

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker,
ledere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.

Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.

Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
Iedere donderdagavond k n i p - en naailcssen in het
Jeugdcentrum, verdere in l ich t ingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere 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
hlokf lu i t ; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.

Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.

Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

22 nov. Hervormde Vrouwengroep dorp
22 nov. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch

25 nov. Dansen in Concordia met The Rockey
Four + l

28 nov. NVEV blijft een verrassing
29 nov. Bejaardenkring 13.45 uur, Jeugdcentrum

l dec. Dropping Buurtvereniging Delden
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

10 dec. EHBO rayonlezing
12 dec. Kaartavond v.v. Vorden in de kantine
13 dec. KPO exkursic

13 dec. Bejaardenkring 13.45 uur, Jeugdcentrum
18 dec. Kerstfeest NCVB
18 dec. Bejaardenmiddag KPO

19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit

20 dec. Kerststukjes maken met Floralia Nutsdepar-
tement Vorden

22 dec. Bazar Medler

16 jan. Jaarvergadering KPO

19 jan. Opening karnavalsseizoen De Deurdreajers
met installatie nieuwe Prins bij Schoenaker

19 jan. Feestavond v.v. Vorden in 't Wapen van
Vorden

24 jan. Lezing Nutsdepartement Vorden
9 febr. Ledenvergadering KPO

23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van
De Deurdreajers in de tent bij Schoenaker

24 febr. Kinderkarnaval van De Deurdreajers met de
Jeugdprins in de tent bij Schoenaker

25 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

26 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

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

Sportieve en klassieke japonnen

of blouses met pantalons

zeer aparte kombinaties

Een leuk Sint Nicolaas-kado !

H.LUTH
NIEUWSTAD VORDEN



U doet toch ook mee aan de Sint Nicolaas-aktie van de Hengelose en
Keyenburgse Winkeliersvereniging?
De eerste 200 prijswinnaars zijn reeds bekend, maar de volgende
trekkingen worden extra interessant!

Iedere trekking naast de gebruikelijke prijzen nu 10 EXTRA PRIJZEN van f 100,-
Koopt in Hengelo Gld. en Keyenburg

Grijp 5
het nieuwe juniorspaarplan

van de Rabobank
voor jongeren van 11 t/m 14 jaar*

De Rabobank heeft een aantrekkelijke
spaarvorm ontworpen voor alle
jongeren van 11 t/m 14 jaar.* Een vijf-
jarig spaarplan dat na afloop, behalve
'n mooie rente, ook nog eens een
premie van 5 gulden oplevert over elke
gespaarde 100 gulden.
Vandaar de naam: GRIJP 5.
Met de mogelijkheid om tussentijds
geld van de spaarrekening op te
nemen als dat nodig is.
Zelfs met behoud van het recht op
premie, indien een bedrag (reissom
+ zakgeld) wordt opgenomen ten
behoeve van een door de 'Stichting
voor Educatieve Reizen" georgani-
seerde meerdaagse buitenlandse
schoolreis.
Wij zullen u er graag meer over ver-
tellen. U kunt er ook alles over lezen
in een folder, die bij onze bank voor u
klaar ligt. Dan weet u precies waarom
jongeren van die leeftijd met GRIJP 5
zouden moeten gaan sparen.
Bij de Rabobank, deJsank met de
meeste spaarders,^nakkelijk dicht
bij huis.

Mannenmode 1973 !
BLAZERS
bruin - zwart 1 en 2 rij

vanaf f 98,-

WINTERJASSEN v.a.... f 159.50
CAR COATS v.a f 119.50
JAGERSCOATS v.a. . f 139.50

KOSTUUMS
tweeds . visgraat - kamgaren - velours

vanaf f 185,-

SU EDE JASSEN v.a. ... f 225,-
im. LERIEN JASSEN v.a. f 139,50
lm. SUEDE JASSEN v.a. f 139,50

PANTALONS MET OMSLAG
tweeds - ruitjes - kamgaren (ook zwart)

vanaf f 45,-

Deelnemer
Sint Nicolaas-aktie

Modemagazijn (RUURLO)

TEUNISSEN - Ruurlo
* Tot en met 31 december 1976 kunnen
ook jongeren van "̂ ^6, 17 en 18 jaar
zich als deelnemer^Bmelden.

Rabobank
de bank voor iedereen

89.48/89.49

Voor de a. s. bruidjes:

* HUISH&ID-TEXTIEL
in veler \Qm
Een leuk Sint Nicolaas-kado !

NIEUWSTAD VORDEN

Eet smakeljjk
met ons GELDERS TARWE
gezond voedsel bij uitstek !

Verder: speculaas en roomboter amandelstaaf

Nuttige Sint
Nic.-geschenken
Sint vindt bij ons
ruime keuze in:

* KINDERFIETSEN

* STEPS

* DRIEWIELERS

* KINDERTASJES

* DRAGER MET MANDJE

* KINDERZITJES

* HELMEN

* ZAKLAMP

* HANDSCHOENEN

* REGENKLEDING

* flETSTASSEN enz.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon 05753-7278

Jubileum Sint Nicolaas-aktie 1973
Onze Sint Nicolaasaktie 1973 is gelijk aan die van vorig jaar, zeer een-
voudig maar . . . met HEEL VEEL prijzen. Onder het motto:

Bepaal zelf
Hoe speelt u mee ?

uw egen prs l
wordt in deze grandioze aktie voor f 8000,— (let wel: achtduizend
gulden) aan prijzen beschikbaar gesteld plus een extra prijzenbedrag
t.g.v. ons 25-jarig jubileum.

Hoe werkt de aktie ?
In de periode van 15 november tot en met 5 december a.s. ontvangt u
in de deelnemende zaken waardecoupons bij uw aankopen vanaf ƒ 2,50.

Deze waardecoupures zijn in de volgende waarden verkrijgbaar:

f 2,50 f 5,- f 10,- f 25,- f 100,-
U kunt bij uw aankopen zelf bepalen welke coupons u wilt ontvangen.

Bij een aankoopbedrag van bv. ƒ 50,— kunt u als volgt de coupons
verdelen:

2 x 25 —
of: 10 x 5,—

Bij de vorige akties is gebleken dat er behoefte was aan het omwisse-
len van kleinere coupons voor grotere coupons en omgekeerd. Hiervoor
zullen de deelnemende winkeliers graag hun meedewerking verlenen.
Zodra u coupons ontvangen hebt, kunt u al meedoen. U vult uw naam
en juiste adres in (goed duidelijk, liefst in blokletters) los de puzzel op
en deponeert ze in de SINT NICOLAASAKTIE-BUS, welke staat in de
IJSSALON VAN DE HEER BOERSMA, DORPSSTRAAT 6 TE VORDEN.

U doet dan al mee met de eerstvolgende WAARDEBEPALINGSAVOND.
Een mechanisch instrument bepaalt in het openbaar en onder toezicht
van een onpartijdige jury, welke coupons waarde verkrijgen. Deze cou-
pons worden dan d.m.v. een stempel en handtekening waardegeldig ge-
maakt en hebben clan als WAARDEBON de opgedrukte waarde ver-
kregen.

of: 5 x 10 —
of: 20 x 2,50
of: 1 x 25,— en 2 x 10,— en 2 x 2,50 (of 1 x 5,—)
of: 4 x 10,— en 4 x 2,50 (of 2 x 5,—)
of: 1 x 25,— en 10 x 2,50 (of 5 x 5,—)

Zoals u ziet kunt u met alle aankoopbedragen veel variëren, bij aanko-
pen boven ƒ 100,— kunt u zelfs een coupon van ƒ 100,— vragen.

Ze kunnen gebruikt worden als waardebon bij aankopen, maar kunnen
ook verzilverd worden bij de deelnemende winkeliers.

De waardebepaling geschiedt „voor de vuist weg", dus zoals ze uit het
apparaat komen, dat kunnen dus coupons van alle waarden zijn, tot
het totaalbedrag is bereikt.

Zoals u ziet bepaalt u zelf de grootte van de prijs die u graag zou
willen winnen.

In totaal zijn er 5 waardebepalingsavonden. Wanneer u de eerste avond
niet tot de gelukkigen behoort, speelt u automatisch mee in elke vol-
gende „ronde". Wij adviseren u de waardecoupons zo spoedig mogelijk
na ontvangst in te vullen en in de bus te deponeren.

Zoals u ziet is deze aktie weer zeer eenvoudig, maar attraktief. Wij ho-
pen op veel sukses voor u en vergeet vooral niet vanaf 15 november
naar waardecoupons te vragen.



A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

Bij een rookworst grof of fijn (eigen fabrikaat)

500 gram ZUURKOOL 15 cent

f4,98
f 10,50
f7,-
f 1,78

500 gram ROLLADE

(iets doorregen) ...

ftlBLAPPEN 500 gram 568

l kilo .

ftUNDERSiaOFLAPPEN 500 gr. 398
l kilo

HAMBURGERS

3 stuks

Voor de boterham
ÏOO gram PAARDERQOKVLElES 109

100 gram KALFSPASTEI 69

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

47,50
29,90
29,50

22,50
21,50
19,95
19,95
15,95
14,50
12,95
4,95
3,95
3,—
1,50

37,40
19,95
19,95
7,95
6,95
4,95
4,95
1,50
1,50

18,55
12,95

12,95
11,95
8,75
7,70
8,65
5,40
5,95
4,05

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

AEG slagboormachine 12 mm met hand- en tafelcirkelzaag
hulpstuk, geweldige kwaliteitsaanbieding van 435,— nu
AEG zelfde boormachine met hout-, staal- en muurboren.
Schuur- en polijstonderdelen voor de prijs van
Boormachine Black and Decker, twee toeren 13 mm boorgat
400 Watt. Tijdelijk met cirkelzaaghulpstuk samen voor 188,— nu
Decoupeerzaagmachine zaagdiepte tot 38 mm, verstek 45° ...
Cirkelzaagmachine zaagdiepte tot 35 mm
Vlakschuurmachine schuurzool 92x185 mm
DEZE DRIE BLACK AND DECKER APPARATEN
KUNT U TEGELIJK KOPEN VOOR

Doe uw inkopen vroegtijdig, dat voorkomt

teleurstellingen en wij hebben meer tijd voor u !

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

367,—

242,—

168,—
99,—
99,—
99,—

285,—

hi de Nationale Actie Rode Kruiswoordpuzzel kunt
U de eerste week winnen:

Gems aanbiedingen
die niet in het schoentje passen
maar u toch van pas kunnen komen
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Fonduestel „Kabé" emaille met receptenboek
in kadoverpakking 72,50
Strijktafel „Brabantia" tijdelijk
Medicijnkastje met slot nu van 47,90
Pedaalemmer rood emaille met roestvrijstaal
deksel. Top-kwaliteit 29,75
Isoleerkan televisiekan, 1 liter
Wandrek voor boeken twee dragers met drie planken
Rolveger ,,Leifheit" speciale prijs
Personenweegschaal vanaf
Badbox voor de vuile was en u kunt er op zitten van 18,80 ...
Kookwekker tot 60 minuten
Curvelino afvalbak met tuimeldeksel in hippe tinten 7,60
Flessendrager luxe plastic voor vier flessen
Koelkastdozen set van vier
Kleerhanger luxe bekleed

GLAS EN AARDEWERK

Glasservies dertigdelig vanaf
Gebakste! dertiendelig porselein
Vlamvaste schotel Jena 2000 van 26,—
Koffiefilterkan glas met filter, inhoud één liter
Wijnglazen model Gilde zes stuks voor
Vlaflip glazen op voet, drie voor
Kop en schotel engels porselein vanaf
Soepkoppen in diverse maten en decors vanaf
Kop en schotels ruime keus in aardewerk, porselein en glas v.a.

GEREEDSCHAPPEN

Lijmtangen twee stuks van 22,95 voor
Pompschroevendraaiers voor maar
Tangenset met een zijsnijtang en draadafstriptang.
Of een kombinatietang met punttang
Beugelzaag boomzaag
Zaaggarnituur normale prijs 13,50 nu
Dopsleutelset in etui van 13,30 nu
Graskantschaar leuke prijs 11,50 voor
Snoeischaar voor struiken en bloemen
Handzaag lengte is 18" ofwel 45 cm
Waterpomptang prijs normaal 8,15 nu

bruynzeel
Een Pallas keukeninstallatie van
Bruynzeel B.V., Zaandam f 4.000.—

PHILIPS
Een kleurentelevisie van Philips Ne-
derland N.V., Eindhoven f 2.595.—

HOTEL
PLAN

Een 14-daagse vakantiereis voor 2
personen naar Tunesië, a f 900.—
p.p., aangeboden door Hotelplan
B.V., Den Haag f l .800.—

Een porseleinen servies van Thomas
Benelux B.V., Maastricht f 1.000.—.

Voorts werden ter beschikking ge-
steld:

Een Elna Press van f 699.— door
Sobrux, Amsterdam
Een Prisma Quartz-horloge van
f 595.— door Jansen, Post & Cocx,
Amsterdam
Een Thermat 25-wasdroger van
f 578.— door Zanker Nederland,
Woerden
Een Starlet 353-naaimachine van
f 549.— door Singer, Amsterdam
Een pakket tapijttegels van f 500.—
door Heuga Benelux, Scherpenzeel
Vier Special D-schokdernpers +
montage a f 500.— door Koni, Oud-
Beijerland
Een doe-het-zelfuitrusting v. f 395.—
van Skil NedeHand, Breda

Een medische encyclopedie in zes de-
len van f 375.— door Uitgeverij
Tijl, Zwolle

Een wasemafzuïgkap Bosch DUH 61
van f 311.— door Willem van Rijn,
Amsterdam
Een stofzuiger van f 295.— door
Excelsior Tornado, Dordrecht
Een pakket donsdekens + laken-
overtrek + sloop van f 250.— door
Irisette, Barneveld
Een zélfknoop-wandkleed-pakket v.
f 179.25 door N.V. Kon. D.S. van
Schuppen, Veenendaal
Een koffieservies Rosenthal van
f 150.— door Pocke & Meltzer, Am-
sterdam

Een kofferbarbecue van f 149.—
door Wolf Gerote GmbH, Ede
Een verlichte reliefglobe v. f 100.—
door Eerste Nederlandse Globe In-
dustrie, Zwolle
Een buitenlantaarn van f 100.—
door Zilverwarenfabriek Pako N.V.,
Rhenen

En tenslotte nog tal van andere fraaie
prijzen:

Zeven koffiezetapparaten Ma 110 van
f 99.50 per stuk door Melitta Nederland

., Bussum
dreamland-MHS-deken van f 99.—

r Martex, Haarlem
Een elektrische haarkrulset van f 94.95
door Carmen Curler Company, Amsterdam

Een Carmen Airbrush van f 69.95 en twee
Carmen autocurlers van f 44.95
Een pakket met 55 autootjes van f 90.—
door World Present B.V., Roermond
Een kaas van 10 kg van f 75.— van het
Nederlands Zuivelbureau, Rijswijk
Vijf grote geïllustreerde dieren-atlassen
van f 69.95 door Uitg. Mij. The Readers
Digest N.V., Amsterdam
Een klokkenservies vaii f 55.— door N.V.
Nutricia, Zoetermeer

Een lettertang van J 80.— door Isolectra
N.V., Rotterdam
Twee kaartjes wereldkampioenschap
voetbal van f 50.— door K.N.V.B. Den
Haag
Een waardebon van f 50.— door Herman's
Schoenen B.V., Utrecht
Een sleepland-voetendeken van f 49.50
door Martex, Haarlem
Twee handzagen van f 35.50 per stuk
door Sandvik Staal N.V., Schiedam
Een Luxo 1001-bureaulamp van f 35.—
door Kamphuys & Oosterbaan, Amster-
dam
Vier pakketten artikelen van f 30.— per
stuk door Honig Merkartikelen, Koog a/d
Zaan
Een blikradio van f 25.— door Coca-Cola
Exp. Corp., Amsterdam
Vier kalkoenen van 3 kg, f 25.— per stuk
door Produktschap Pluimvee en Eieren,
Zeist
Vijf kussenpakketten van f 18.95 door
N.V. Kon. D.S. van Schuppen, Scherpen-
zeel
Het boek 150.000 puzzelwoordcn van
f 16.90 door Uitgeverij Luitingh B.V.,
Laren N.-H.
Honderd Jago-shawls van f 15.— door
Jan van Gooi N.V., Amsterdam
Een Giemme autohandschoen van f 10.95
door Fa. G. van Amersfoort, Zeist
Tien elektronische jaarboekjes van f 7.95
door Uitgeverij De Muiderkrimg N,V.,
Bussum
Drie verzorgingspakketten Pokon-Chrysal
van f 6.15 per stuk door H. P. Bendien,
Naarden

Te koop
TV toestel zwart-wit
De Stroet 2 Vorden

Te koop bromfiets Puch
motor 100% met verzeke-
ring f 50,-; damesfiets f 35,-
Eiken uittrektafel f 25,-
kinderwagen f 30,- en een
zitje voor kinderwagen f 5,-
De Stroet 4 Vorden
Telefoon 2068

SKduTm
mode
voor

mannen

verkr i jgbaar b i j :

Wapen- en sporthandcl

steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Te koop
zwaar rb. stierkalf
Verkerk
Overweg 17 Vorden

Z.g.a.n. Etna fornuis
met oventhermostaat, grill,
zijplaten, enz. butagasinst.
omsch. op aardgas f 360,-
Gazoorweg 2 Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

PROGRAMMA
intocht Sint Nicolaas

zaterdag 24 nov. 1973
Om 13.09 uur arriveert de trein die Sint Nicolaas en zijn knechten voor
hun jaarlijksebezoek aan Vorden brengt. Na verwelkoming door het
bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging, gaat Sint Nicolaas een
rijtoer maken door het dorp langs de volgende route:

Station N.S. - Stationsweg - Molenweg - Burg. Galléestraat - Gemeen-
tehuis (onderbreking voor ontvangst Burgemeester en Wethouders) -
Nieuwstad - Margrietlaan • Parallelweg - Van Vollenhovelaan - Beatrix-
laan - Margrietlaan - Nieuwstad - Het Hoge - H. van Bramerenstraat -
Hertog Karel van Gelreweg - Dr. C. Lulofsweg - De Boonk - Het Jeb-
bink - De Steege - De Haar - De Boonk - Zutphenseweg - Dorpsstraat
naar het Jeugdcentrum.

In het jeugdcentrum is er
feest voor de kinderen
Om ongeveer 15.00 uur arriveert Sint Nicolaas in het Jeugdcentrum
voor zijn bezoek aan de kinderen. Andere jaren vond de ontvangst
plaats in het Nutsgebouw, deze is nu verplaatst naar het Jeugdcentrum.
Wij maken u er wel op attent, dat er niet voldoende stoelen zijn om alle
kinderen een plaats te geven. Wij zullen echter alles in het werk stellen
om toch zo veel mogelijk kinderen van dit jaarlijks terugkerende feest te
laten genieten. Evenals vorig jaar zullen met het oog op de veiligheid
alleen die kinderen toegang hebben die in het bezit zijn van een toe-
gangskaart. Deze toegangskaartjes zullen op de kleuterscholen en la-
gere scholen worden uitgereikt. Kinderen vanaf 3 jaar die nog geen
kleuterschool bezoeken en ook graag dit feest willen meemaken, kun-
nen bij de sekretaris van de Vordense Winkeliersvereniging, de heer
D. Boersma, Dorpsstraat 6, gratis een kaartje afhalen.

Kinderen weest vooral
zuinig op dat kaartje!
Na afloop van het feest in het Jeugdcentrum gaat Sint Nicolaas in de
zaal van café Schoenaker de kleine kinderen van Kranenburg en om-
streken nog met een bezoek vereren.

In verband met de beperkte ruimte in het Jeugdcentrum wijzen wij er op
dat in zaal Schoenaker voor moeders met kleine kinderen voldoende
zitgelegenheid is.
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