Donderdag 27 november 1975
37e jaargang nr. 38
Uitgave- Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12
Vorden - Postbus 22 - Telefoon 05752-1404
Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ 20,— per jaar
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wieraelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6631
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Geslaagde feestavonden GMvL, Jong SINT NAM HET OP VOOR DE JEUGD
Het is niet te hopen dat in de toekomst de De Sint op zrjn beurt hield een warm pleiGelre en Ned. Bond van Plattelandsvr. spoorlijn
Zutphen-Winterswijk nog eens dooi voor de jeugd. „Het wordt toch tijd
Het was een bijzonder goede gedachte van
de afdelingen Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, de Gelderse Maatschappij van Landbouw en Jong Gelre om
ook ditmaal hun feestavond gezamenlijk te
vieren. Zowel op vrijdag- als zaterdagavond
was zaal Schoenaker op de Kranenburg tot
in alle hoeken gevuld.
De eerste avond, vrijdag, waren voornamelijk de oudere leden, dus die van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen en de GMvL
vertegenwoordigd. GMvL-voorzitter de heer
A. G. Mennink heette in zijn openingswoord
speciaal burgemeester mr. Vunderink en
echtgenote welkom, benevens de afgevaardigden van de zusterorganisaties ABTB en
CBTB. Hij wees vooral op de goede samenwerking die er plaatselijk bestaat en wenste ieder een genoeglijke avond.
Door leden van Jong Gelre werd hierna het
blijspel Romance rond artikel 17 voor het
voetlicht gebracht; de rollen - die waren
ingestudeerd onder regie van de heer E.
Klumper - werden zeer goed vertolkt. Na
het eerste bedrijf was er in de pauze een
verloting, waarvan de opbrengst bestemd
was voor het kerstfeest voor bejaarden en
invaliden. Dit kerstfeest wordt georganiseerd door de Plattelandsvrouwen.

Nadat ook het tweede en derde bedrijf uitstekend ten tonele werd gevoerd, dankte de
presidente van de Plattelandsvrouwen mevrouw R. Pelgrum-Rietman voor het vertoonde spel, benevens de heer Klumper als
regisseur - die dit voor de een en twintigste keer deed - de fa. Polman voor de toneelaankleding en bood zij de toneelgroep
van Jong Gelre een enveloppe met inhoud
aan.
Zaterdagavond waren vooral de jongeren
van Jong Gelre met hun aanhang vertegenwoordigd. Dick Regelink, voorzitter van de
Vordense afdeling sprak het openingswoord
waarbij hq speciaal het Ringbestuur van de
Berkelstreek verwelkomde en de familie
Polman. Ook nu was het spel tot in de puntjes verzorgd. De voorzitter sprak een hartelijk dankwoord en bood bloemen aan spelers en speelsters, terwijl regisseur Klumper en de fa. Polman een enveloppe met inhoud in ontvangst mochten nemen.
Met muzikale medewerking van Canon Ball
werd het feest tot in de kleine uurtjes
voortgezet. Meegedeeld werd nog dat Jong
Gelre op 12 december een dropping organiseert en op 3 januari in zaal Smit het
Nieuwjaarsfeest wordt gehouden met muziek van Canon Ball.

wordt opgeheven. Het zou Sinterklaas ontzettend veel verdriet doen, want nu maakt
hrj elk jaar van dit vervoermiddel gebruik
om 't kastelendorp te bezoeken. („De trein
reist zo fijn," aldus vertrouwde de Sint
ons al eens toe).
Zaterdagmiddag was het weer zover dat de
Goedheiligman op bezoek kwam. Toen de
trein om even over enen arriveerde waren
veel kinderen al dan niet met ouders bij het
station samengestroomd om de hoogbejaarde man welkom te heten. Dit gebeurde
eveneens door het bestuur van de Vordense
Winkeliersvereniging.
Met de muziekvereniging Concordia voorop
werd vervolgens een rondrit gemaakt door
het dorp. Op het gemeentehuis werd de
Sint hartelijk begroet door burgemeester
M. Vunderink, die hem verzocht toch zeer
voorzichtig te zijn met de rieten daken in
Vorden. „Anders kost dat de gemeente veel
geld," aldus sprak Vordens eerste burger.

'Ik heb al mijn verzekeringen door de Rabobank
laten verzorgen, da's
'n zeker gevoeg

59,50
Kinder helanca
broeken
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geiden goede raad
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bekend merk nu
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TEUNISSEN
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Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

stand gebracht plan zal uitmonden in aanbevelingen aan de gemeentebesturen om
daarmee bij hun beleid ernstig rekening te
houden.
Een dergelijk plan heeft echter formeel
geen rechtskracht en kan dan ook niet middels sancties dwingend aan de diverse gemeentebesturen worden opgelegd.
Het besluit van de raad d.d. 25 februari
1975 tot toetreding tot het „Gewest Midden-IJssel" werd ter goedkeuring voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Het college van Gedeputeerde Staten deelde
het college van burgemeester en wethouders bij schrijven d.d. 21 april 1975 mede
het betreffende raadsbesluit en het besluit
van de burgemeester te hebben doorgezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek terzake de Koninklijke
goedkeuring te willen bevorderen.
De onderhavige gemeenschappelijke regeling betreft namelijk in verschillende provincies gelegen gemeenten (Gelderland en
Overijssel) en behoeft dientengevolge ex artikel 6 lid l van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen goedkeuring van de Kroon.
Gedeputeerde Staten gehoord. Op l oktober
1975 was omtrent deze Koninklijke goedkeuring nog niets nader bekend.

ZONDAGSDEENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

15,-19,50 29,50

GEMEENTENIEUWS

Een door de gewestraad voorbereid en tot-

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 30 november: 10.00 uur ds. J. C.
Krajenbrink (Ie Advents-zondag).
Het lied van de week: Gezang 25.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

nu halve prijs vanaf

Maandagavond heeft het VHO onder leiding
van haar diligente mevr. Besselink de bewoners van De Wehme weer een prettige
avond bezorgd. Met hun nieuw programma
lieten de dames weer eens zien dat ze tijdens hun repetitie-avonden lang niet stil
zaten. Voor de pauze werd een muzikaal
programma gebracht, afgewisseld met
voordrachten en zang. Daarna kwam het
showprogramma. Dat dit bij de vele aanwezigen erg in de smaak viel bewees wel
het applaus dat de dames na elk gebracht
nummer mochten ontvangen.
Na afloop bedankte de heer Busker namens
alle bewoners voor het gebodene op die
avond. De heer Busker wees er nog op dat
het muzikale gedeelte erg vooruitgegaan
was. Met een tot weerzien werd deze zeer
gewaardeerde avond besloten.

- „het doen verrichten van onderzoek en
studie met betrekking tot de maatschappeltjke ontwikkeling van het gebied, en het te dezen einde voorbereiden
van een maatschappelijk ontwikkelingsplan (al dan niet in de vorm van deelplannen)";
— „het voeren van overleg over aangelegenheden, waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten (zoals bijv. streekplannen, de economische ontwikkeling, de gezondheidszorg, de milieuhygiëne, het onderwijs, de
volkshuisvesting en het verkeer en vervoer)".

Op woensdag 26 november a.s. zal door de
afdeling Kranenburg-Vorden van de KPO
een gezellige avond in zaal Schoenaker
worden gehouden. Onder meer komt St. Nicolaas op bezoek.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 30 november: 10.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier; 19.00 uur ds. W. G. Bovendorp
van Zutphen.

Tuniek- en
broekpakken

Vordens Huisvrouwen Orkest

Gewest Midden-IJssel.
In de openbare vergadering van 25 februari
1975 besloot de raad toe te treden tot het
Gewest Midden-IJssel, met inachtneming
van de „Regeling Gewest Midden-IJssel".
Tevens werd besloten te bepalen dat deze
keuze geen indicatie geeft ten aanzien van
een aansluiting bij een nog groter gewest,
in welke richting ook.
Het onderhavige gewest kan worden aangemerkt als een zgn. „praatgewest" of „licht
gewest", hetgeen blijkt uit de taakstelling
welke o.m. omvat:

KPO

UITSCHIETERS
VAN DE WEEK

Voor de tweede keer organiseert het Nut
in het Jeugdcentrum de maandelijkse ruilbeurs. Waren er de eerste avond alleen nog
postzegelverzamelaars, a.s. vrijdag hopen
we ook verzamelaars van andere zaken aan
te treffen. Vrijdag kunnen jong en oud hun
hart ophalen aan elkaar verzamelingen. Zie
de advertentie elders in dit blad.

Deze week zal het onderwerp zijn:
Gemeenschappelijke regelingen en gewestvorming.
(Vrijwel letterlijke tekst aanbiedingsnota).

dat erin Vorden een gebouw komt voor de
jeugd," terwijl een overdekt zwembad
eveneens op het verlanglijstje van de Sint
bleek voor te komen.
Nadat de rijtoer door het dorp was vervolgd, kwam luj uiteindelijk aan bij het
Jeugdcentrum waar hij zich een poosje met
de kinderen tot en met 9 jaar onderhield.
Ook de kinderen op de Kranenburg en omgeving werden later op de middag door
Sinterklaas bezocht.

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

Ruilbeurs

In de vergadering van de raad van de gemeente Vorden werd op 25 november j.l. de
gemeentebegroting en de begroting van het
gemeentelijk grondbedrijf voor het jaar
1976 behandeld.
Evenals in voorgaande jaren zullen wij in
de komende afleveringen van Gemeentenieuws nader ingaan op de verschillende
onderwerpen, welke in de aanbiedingsnota
van de begroting 1976 aan de orde worden
gesteld.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

een uitbreiding van het aantal provincies
naar 26. Veel wordt daarom gesproken over
mini-provincies. Er is dan ook eigenlijk
geen sprake meer van een Gewestwet doch
veeleer van een ingrijpende wijziging van
de Provinciewet welke op zich weer wijzigingen van de Gemeentewet, de Kieswet, de
Financiële-Verhoudingswet 1960, de Brandweerwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, de Onteigeningswet,
Wet ambulancevervoer e.a., met zich meebrengt. Een eventuele Wet Reorganisatie
Binnenlands Bestuur zou met zich meebrengen dat een belangrijk aantal taken en
bevoegdheden zouden worden overgeheveld
van gemeenten naar de mini-provincies en
het rijk. Voor wat betreft territoriale indeling het volgende:
Volgens het concept-ontwerp van wet zou
de gemeente Vorden gaan behoren bij de
mini-provincie Stedendriehoek, in welke
provincie de gemeente en de plaats Apeldoorn min of meer centraal staat, hetgeen
met zich mee zou brengen een opgaan van
het Gewest Midden-IJssel in de provincie
Stedendriehoek.
De nota van Gedeputeerde Staten van Gelderland geeft weer dat het college van Gedeputeerde Staten de voorkeur geeft aan
een samenvoeging van Oost-Gelderland en
Salland tot één provincie „Over-IJssel".
Concept-ontwerp van wet reorganisatie
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat Salbinnenlands bestuur.
land grotendeels samenvalt met het Gewest
In juli 1975 werd dit concept-ontwerp van Midden-IJssel.
wet bekend gemaakt. In de landelijke en De stellingen van de Vereniging van Neregionale dag- en weekbladen is ruim- derlandse Gemeenten bewegen zich meer op
schoots aandacht besteed aan dit concept- het terrein van de taken en bevoegdheden
ontwerp van wet. Ook de Vereniging van van de diverse overheidsorganen en gaat
Nederlandse Gemeenten liet zich niet on- daarbij uit van een gemeentelijke herindebetuigd.
ling. Wat het uiteindelijke resultaat zal zijn,
Inmiddels is dit concept-ontwerp van wet is niet te voorspellen.
tezamen met de Nota van Gedeputeerde Dat echter het concept-ontwerp van wet in
Staten van Gelderland inzake het concept- zy'n huidige vorm niet ongewijzigd de eindontwerp van wet en „het Lokaal bestuur", streep zal halen is vrij waarschijnlijk.
stellingen van de Vereniging van Neder- In hoeverre de resultaten van inspraak van
landse Gemeenten aan de raad ter bespre- de gemeenten en provincies zal worden inking voorgelegd.
gebracht in het definitieve wetsvoorstel zal
Het concept-ontwerp van wet gaat uit van nog moeten blijken.

Avondopenstelling
postkantoor
In verband met St. Nicolaasavond, 5 december a.s. zal de avondopenstelling van
het postkantoor Vorden worden gewijzigd.
Het postkantoor is nu geopend op donderdag 4 december a.s. tot 20.30 uur.

KLEUREN-TV ?
Wist u dat voor 18,—
per week zonder aanbetaling de allernieuwste kleuren TV bij u in
huis kan staan?
En met onze 4 jaar
garantiezekerheid.
Nu bellen en binnen
24 uur kunt u kleur
kijken.
Keuze uit vele modellen
Kleuren-TY-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, tel. 2631 - Lochem, tel. 2404
Kerkstraat 6-8 - Nieuwstad 5-7

BURGERLIJKE
STAND
Ondertrouwd: W. J. van der Logt en H. G.
J. Ntjhof.
Gehuwd: Th. W. J. Pietersen en H. Lettink.
Overleden: G. Bosman-van Manen, oud 81
jaar.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreccepten.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.
BEGRAFENISDBENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konslstoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.

Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2845.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.

Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 0575015603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gessloten.
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
Jongeren Jeugd tot 15 Jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

SUPER-SLAGERIJ
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HAMBURGERS

literfles van 109 voor

GELDERSE SCHIJVEN

3 BETALEN

4 STUKS HALEN

HAMLAPPEN

koffiefilters

3 BETALEN

4 STUKS HALEN

per 100 gram

138

500 gram

578

DAGVERS VOORDEEL

598
OSSESTAART

500 gram

248

Vleeswaren
BOTERHAMWORST

200 gram

LEVER

100 gram

ROLSPEK

100 gram

NIERBROOD

150 gram

ROSBEEF

uit eigen grill
100 gram

COX ORANGE

HANDAPPEL
2 kilo

Navelsinaasappels

2 kilo

Chiquita bananen

per kilo

BLANKE WITLOF

500 gram
2 kroppen

Panklare koolraap

500 gram

per kilo

HACHEE-

300 gram

98
89
89
129

175

VLEESGEHAKT

189
298
98
139
98
45

500 gram

ROOKWORST

fijn of grof - eigen slagerij
250 gram

500 gram
met gratis zakje kruiden
500 gram

Hazepeper
HAZEBOUT

plm. 700 gram

HAZERUG

plm. 600 gram

TAM KONIJN
;;

; ;c

kilo

Iglo soepgroente

ii

Alles zolang de voorraad strekt

nu

689
639
639

49

49
238

SPECIAAL STUNTVOORDEEL
Roomboterletter
269

nu slechts

Strooigoed
grote baal van 119 voor

Kikkers en muizen

WASVOORDEEL

579

kilo

59
218

GRAAG TOT

pak a 8 stuks

DIEPVRIES-VOORDEEL

89
248

HUTSPOT

A&O

ZONNETUIN

n'
r< >

PREI

Dinsdag 2 december

Ml

h>

Maandag 1 december

Dixan zeeppoeder „„
met gratis 1 flacon Clien allesreiniger

A&O Afwasmiddel

liter

All zeeppoeder

tonnetje

WASVERZACHTER

s
v ;n'"285 voor

WITTE REUS

zeeppoeder
draagkarton

98
98
750
79

1550
249
498

X>^^^^

SUPERVOORDEELTJES

vruchtenlimonade

literblik

Volle koffiemelk
A&O

198

literfles van 212 nu

ROLMOPS

189

grote pof 3 è 4 stuks

COMBO VACUÜM

Snelfilter-koffie

VOORDEEL SLIJTERIJ
BOERENJONGENS

MISPELBLOM
grote pot van 725 voor

ADVOKAAT
JONGE JENEVER

HARTEVELT ot FLORYN
liter van 12,85 voor

BESSENJENEVER

HENKES
liter van 12,75 voor

BOOTZ LIKEUREN

alle smaken
van 10,40 voor

KRUIDENBITTER

CATZ - met gratis glas
van 11,75 voor

SHERRY

HERCULES
liter van 795 voor

545
445
995
895
795
895
695

TOMATENPUREE
MACARONIE

2 5 am
2 2 5°J

Gevuld SPECULAAS

KERSTSTERREN

nuvoor
nu voor

318
198

heerlijk koekje

ONTBIJTKOEK

Pefjnenburg

GEBAK

aarbeien of abrikozen
pak a 6 stuks

ZEEUWSE RONDJES per

SPECULAAS

pak

groot pak

A & O CACAO

pak a 200 gram van 145 nu

129

Cocktailworstjes

3 blik voor maar

250

A&O SOEPEN

diverse smaken
2 blik

150

ROOSVICEE

Rozebotteljam
per pot

179

249

2 tuben nu voor

179

PANEERMEEL

Bolletje
2 pakjes

125

ANANAS

literblik nu

149

DROPMINTINA

pak a 3 rol van 120 nu

BRUINE BONEN

Hak
3/4 literpot voor

398

ZOETWAREN VOORDEEL
CREMESPRITS

250

Prodent
Tandpasta

Bloemen en Planten
DROOGBOEKET

89

A&O
500 gram

pot a 8 stuks - NU 3 POT

UIT ONZE BROODBOETIEK
van 365 nu

125

es voor

HOY knakworst

UW DIENST
CHIPOLATASTAM

215

250 gram van 235 voor

129
129
129
109

98

98
149
198

FRAM.-BESSENWIJNliterfles
DE PRIMEUR 1975

Beaujolais-villages
per fles

m

650

Nieuwstad 5

Telefoon 1232

GORtXINSTÖFFEN

Grote Oriënteringsrit
zaterdag 29 november
HOOFDPRIJS:
DRAAGBARE T.V.
en vele andere prijzen
Start Café Evers, Velswijk, 20.00juur
Opgave tussen 18.30-20.00 uur

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!
Koop daarom bij een
SPECIAALZAAK
die u bij storing ook binnen
24 uur kan en wil helpen!
Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, tel. 2631 - Lochem, tel. 2404
Kerkstraat 6-8
Nieuwstad 5-7

stijlvol jacquard!
Jacquard weefstoffen, wij hebben ze in een zeer plooibaar assortiment. Om uw Interieur
op stijlvolle wijze de juiste sfeer te geven. In de kleur en het dessin van uw keuze.
Kleurecht en krimpvrij, op 120 cm breed, vanaf 24 50
Per meter-

Te huur aangeboden

ADVISEUR VOOB

H1NTEC
TCCND

MOOIER WONU

ITT

off. dealer
SCHAUB-LORENZ

Radio - Televisie Autoradio

Afspeelapparatuur

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

royale
bedrijfswoning
ook eventueel zeer geschikt voor
kantoor hetzij andere doeleinden.
Gevestigd op een industrieterrein
in de Gelderse Achterhoek.
Brieven onder no. 29—l aan het bureau van
dit blad.

• 3 jaar garantie op alle types
kleurentelevisie
• 2 jaar garantie op alle overige
apparatuur

administratiekantoor
HUIZINGA

• Eigen servkedienst, ook in de
weekends
• 3 maanden garantie op iedere
reparatie

horsterkamp 15 - vorden
05752-1463
• verzekeringen

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken

BE

DAN

N

• bedrijtsadviezen

Voor komplefe en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden
zowel nieuw als onderhoud:

klasse in klassiek
Modieus, geklede kostuums
voor liefhebbers van kwaliteit;
pasvorm en afwerking

Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wlchmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

FLANEL EN LODEN MANTELS
met pellerine of
capuchon v.a. 129,50
CORDUROY MANTELS
vanaf 98,ER IS MAAR EEN BETERE
IN NEDERLAND:
DE ERRES
WAS AUTOMAAT AWD 526

U ontdekt bij

ons een zeer

modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

aantrekkelijke
kollektie.

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag koopavonden
tot 9 uur geopend

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Seiko horloges...
toonbeelden van
kunstenwetenschap.
Fa Köhler-Wissink
Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek
Spalstraat 15 - Hengelo (G.) - Telefoon 1374

*
*
*
*
*

13 wasprogramma's
laag stroomverbruik
gebruikt weinig water
gemakkelijke bediening
regelbaar centrifugetoerental
120-750 toeren per minuut

De prijs 1399,bl] ons 1099,Erres het plezier van zekerheid

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Bij de Warme Bakker
komt u er achfer
wat vers brood eigenlijk is l

VAN

Zutphenseweg — Vordem — Telefoon 1384

Café-Re«taurant

Gebr.

Eykelkamp
Medler - Tel. 6634

Op zaterdag 29 november a.s.
houden wij in het souterrain van
„Villa Nuova"
Zutphenseweg 73, van 14.00-18.00
uur een

Uw vakman'bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05702.1334

verkoopmiddag
van door onze bewoners vervaardigde artikelen.
Alleen met uw medewerking kan dit belangrijke werk worden voortgezet, zodat wij op
uw bezoek rekenen.
De Direktie

tcKtiel en mode

/choolclermcin
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN
Uitvoerige algemene beschouwing
begroting ongewijzigd vastgesteld
Ondanks uitvoerige algemene beschouwingen, plus nog een groot
aantal losse vragen en opmerkingen, is de gemeentebegroting van
Vorden dinsdagavond toch ongewijzigd vastgesteld. De openbaarheid van kommissievergaderingen, het ophalen en storten van huisvuil, stil alarm voor de brandweer, de instelling van een welzijnsraad
event. scholenkoncentratie, verharding van zandwegen, het komplan, de woningbouw, subsidie voor de bad- en zweminrichting, waren wel zo ongeveer de hoofdpunten van die alg. beschouwingen.
Alle fracties hadden waardering voor de
aanbiedingsbrief van B. en W. voor de toelichting op de begroting. Verheugd waren
zij ook over het feit dat de post voor onvoorziene uitgaven bijna zes ton omvat.
De CDA voelde bij monde van fractievoorzitter Geerken niet zo erg voor het in het
openbaar vergaderen van de commissies. Er
zal een goede gelegenheid moeten blijven
om in Vorden zelf vuil te storten. De CDA
wilde graag zekerheid over de continuïteit
van de sociale woningbouw en adviseerde
om ook woningen voor alleenstaanden of
kleine gezinnen te bouwen. De heer Geerken drong voorts sterk op op stil alarm
voor de brandweer. Hij zag direkt nog geen
oplossing in regionaal verband.
Sprekende over cultuur, sport en andere aktiviteiten wees de heer Geerken erop dat
op dit terrein veel aktiviteiten worden ontplooid. Hy vond dat een duidelijke coördinatie noodzakelijk is. Vorden kent echter
alleen nog maar een sportraad. Als er daarnaast ook een sportraad en een culturele
raad komt, zal voor goede dwarsverbindingen ook een welzrjns- en adviesraad ingesteld moeten worden. Hij pleitte voorts voor
de aanstelling van een jeugdleider en vond
dat de sportzaal en het rouwcentrum straks
beheerders nodig zullen hebben. Tenslotte
drong hij aan op een spoedige verbetering
van de Lindenseweg en op de aanleg van
de tennisbanen, waarvoor al een post in de
begroting is opgenomen.
Namens de WD-fractie vroeg de heer v. d.
Wall Bake aandacht voor een eventuele
scholenconcentratie, omdat het aantal inwoners van Vorden - en dus ook het aantal leerlingen - terugloopt. Vereenvoudiging
van bestemmingsplannen, versnelling van
de afgifte van bouwvergunningen, bevordering van de werkgelegenheid, onderdak
voor jeugdaktiviteiten, verharding van
zandwegen en milieubezwaren in verband
met het parkeren en starten van vrachtauto's in de bebouwde kom vormden verder
de hoofdmoot in de beschouwing van de
heer v. d. Wall Bake.
Van de PvdA-fractie voerden alle drie leden
het woord. De heer Bosch stelde o.m. vast
dat het uiterlijk van het dorp Vorden in ongunstige zin is aangetast. Er is ook een
leegstand van gebouwen en de verkeersveiligheid is overal optimaal. Hij vroeg
daarmee met het samenstellen van 't komplan rekening mee te houden. Hij vond
voorts meer groenvoorzieningen noodzakelijk en waarschuwde er met het oog op de
scholenconcentratie voor voorzichtig te zijn
met de opheffing van buurtscholen, omdat
die een sociale functie vervullen.
De heer Ploeger hield een pleidooi voor de
openbaarheid van commissievergaderingen.
De burgers moeten beter geïnformeerd
worden om mee te kunnen beslissen. De
communicatie tussen de gemeente en het
publiek moet verbeteren.
De heer Krol stelde vast dat de bad- en
zweminrichting In de Dennen nog altijd op
subsidie wacht. Hij vond het niet juist om
de resultatenrekening 1975 af te wachten,
omdat er nogal wat aan het bad moet gebeuren. Dat kan niet zonder financiële steun
van de gemeente. HtJ vroeg voorts aandacht
voor de aanleg van meer fietspaden langs
bestaande wegen. Verbreding van dergelijke
wegen biedt niet altijd meer verkeersveiligheid.
De heer Gerritsen van Vordens Belang stelde vast dat de gemeente in het verleden
een zuinig beheer heeft gevoerd, maar dat
daardoor het voorzieningenniveau aan de
lage kant is gebleven. Hij drong op vergroting van het woningbouwcontingent, eiste
een eigen stortplaats, pleitte voor een spoedige herziening van de subsidieregeling en
vond dat de scholenconcentratie maar eens
in een aparte commissie van deskundigen
bekeken moest worden.
De voorzitter vond stil alarm voor de
brandweer te kostbaar nu een oplossing in
regionaal verband in zicht is. Wat het storten van huisvuil betreft wordt samenwerking met Lochem of met Zutphen gezocht.
Hij zegde echter toe dat het plaatsen van
containers onderzocht zal worden. Meer
woningen achtte hij niet mogelijk omdat
Vorden geen zogenaamde groeigemeente is.
Wethouder Bannink vroeg de heer Gerritsen met voorbeelden aan te tonen welke andere gemeenten wel meer woningen krijgen
toegewezen.
Burgemeester Vunderink vond dat de commissies zich zelf maar eens moeten buigen
over de openbaarheid van hun vergaderingen. Van de commissie ad hoc, die het beter
functioneren van de commissies bekakt, kan
wellicht ook advies uitbrengen over een adviesraad. Met de aanleg van de tennisbanen
kan vrij spoedig een begin worden gemaakt.
Het wachten is op een voorstel van de tennisvereniging. De verbetering van de Lindeseweg wordt volgend jaar in uitvoering genomen.
Wat de verschillende andere punten uit de
algemene beschouwingen betreft zegde de

voorzitter een onderzoek toe. Het zwembad
kan desnoods een voorschot krijgen. Tegenover het eventueel overnemen van het beheer en het onderhoud door de gemeente
stelde de voorzitter zich wat gereserveerd
op. De subsidieregeling komt zo spoedig
mogelijk op de helling.

Boerenbedrog
De heer Tjoonk noemde het dinsdagavond
in de raad van Vorden boerenbedrog om
van de ƒ 12.000,—, die in de begroting 1975
was uitgetrokken voor de zandwegen, nu
ƒ 10.000,— aan de reserve toe te voegen.
Hij haalde er zelfs de legendarische Berend
van Hackfort bij, omdat de boeren in die
tijd allerlei rechten hadden, zoals visrecht,
jachtrecht, stuwrecht enz. Uit die periode
stamt volgens de heer Tjoonk ook de verplichting tot het onderhoud van wegen.
Maar dat is toch helemaal uit de tifd. Iedereen maakt van de verhade wegen gebruik.
Ze zijn bovendien nodig voor de landbouw,
omdat de bedrijven anders niet goed bereikbaar zijn.
De heer Tjoonk stelde vast dat een groot
gebied van Vorden onder de ruilverkavelingen valt. Daar is alles in orde. Maar er zijn
nog bedrijven, die niet goed bereikbaar zijn
en dat moet met het oog op het huidige
transport van melk enz. toch wel.
De voorzitter en wethouder Bannink betoogden dat er mogelijkheden zijn tot erfverharding (met subsidie), rriaar de hè
Tjoonk was daar niet helemaal tevre
mee. Hij vond dat de landbouw op dit pu
nog achtergesteld wordt en klaagde in dit
verband ook over de vergunningen in het
kader van de hinderwet. Er moeten steeds
nieuwe aanvragen ingediend worden, zodra
ara
er iets op de bedrijven verandert. Dat k<
veel tijd en geld De voorzitter merkte
dat de verharding van zandwegen ook een
milieuzaak is. Het is de vraag of het wel
wenselijk is om alle zandwegen te verharden.
De heer De Boer (Vordens Belang) wees er
nog op dat maar een alternatief plan voor
de bouw van een rouwcentrum is genoemd,
nl. naast de r.k. kerk. Indertijd zijn echter
meer alternatieven genoemd. Hij verwachtte daarover ook een voorstel van het college.

voor, namelijk wat minder voor de aula en
het dorpscentrum en de rest (ƒ 75.000,—)
voor de zandwegen. Zijn fractiegenoot Gerritsen vond dat een wat ongebruikelijke
gang van zaken. Bovendien werd opgemerkt dat het overschot nog groter wordt
dan nu is aangenomen. De heer Tjoonk
pleitte nog voor heropvoering van de afgevoerde post van ƒ 12.000,— voor de zandwegen, maar legde er zich bij neer dat die
volgend jaar zo weer opgevoerd kan worden.
i

Ned. Bond van
Boekententoonstelling in de
Woensdag 19 november j.l. organiseerde de
afdeling Vorden van de Bond van Platteopenb. bibliotheek landsvrouwen
haar maandelijkse bijeenSinds enige tijd wordt in de bibliotheek,
Dorpsstraat 3 een boekententoonstelling gehouden over Suriname. Over dit aktuele
onderwerp zijn de laatste tijd veel brochures e.d. verschenen. Behalve algemene boeken over het land liggen deze ook uitgestald, zoals: Wat gebeurt er in Suriname?
en Per Bijlmerexpress naar Nederland.
Deze boeken kunnen worden uitgeleend.
Ook kan een literatuurlijst getiteld: Suriname onafhankelijk worden meegenomen.
De literatuur hierin genoemd, is alle verkrijgbaar.

KRIJGT RUURLOSEWEG TE VORDEN
VRIJLIGGEND RIJWIELPAD ?
Er bestaat een goede mogelijkheid dat binnen niet al te lange tijd langs de Ruurloseweg te Vorden, waaraan de twee belangrijke buurtkernen Kranenburg en Medler
zijn gelegen, een vryllggend rijwielpad zal
krijgen. Door de Districtsgroep van de
Rijkspolitie Apeldoorn is momenteel een intensief onderzoek op touw gezet over de
situatie ter plaatse, voornamelijk wat betreft het gevaarlijke rijwielpad.

Burgemeester mr. Vunderink, die onlangs
in zaal Schoenaker voor de KPO-afdeling
een inleiding gaf, werd hierover toen ook
al benaderd door de dames-leden. De Ruurloseweg is een rijksweg. Voor wat betreft
de gemeente Vorden geldt vanaf de gemeentegrens toe de bebouwde kom van het
dorp Vorden de gebruikelijke maximumsnelheid van 80 km/u met uitzondering van
de levensgevaarlijke onoverzichtelijke Sbocht bij Huize De Wientjesvoort, waar een
maximumsnelheid van 50 km/u geldt.
Aan beide zijden van de weg staat een witte streep, waarnaast een strook van ongeveer l metre breed ter beschikking van de
wielrijders staat. Wachtmeester Van der
Put van de Rijkspolitie in Vorden heeft in
eerste instantie een onderzoek ter plaatse

ingesteld en inlichtingen ingewonnen bij de
diverse betrokkenen en voorts een rapport
opgesteld over de ongevallen van de laatste
jaren. Deze gegevens zijn doorgezonden
naar Apeldoorn van waaruit het onderzoek
wordt voortgezet.
Men houdt zich onder meer bezig met de
telling van het passerende gemotoriseerd
verkeer en het opnemen van de snelheid
op verschillende plaatsen en tijdstippen.
Verder beziet men de mogelijkheid om in
het dorp Vorden een oversteekplaats, eventueel met verkeerslichten, te maken voor
de schoolgaande kinderen.
KRANENBURG EN MEDLER

Op de Kranenburg ligt momenteel een van
de rijksweg gescheiden parallelweg welke
ook voor wielrijders bestemd is. Deze begint by de Kostedeweg en eindigt even
voorbij de Kranenburg waar de Banenkamp
op de rijksweg uitkomt. Het is al een hele
verbetering. Woordvoerders van de r.k. basis-kleuterschool Kranenburg en de o.l.s. basisschool Linde zijn het er roerend over
eens dat aan deze levensgevaarlijke situatie
snel een einde moet komen. Ongeveer een
maand geleden verongelukte op het Medler

komst.
Presidente mevr. Pelgrum-Rietman opende
deze avond en kon een flink aantal nieuwe leden welkom heten. Vervolgens werd
het woord verleend aan de heer B. van Gelder, die vertelde over zijn grote hobby: het
kweken van cactussen. Door een interessant
betoog en een prachtige dia-serie van de
vele soorten in deze plantenkategorie,
maakte hij ons deelgenoot van de rijke cactusflora die vooral voorkomt in het gebied
van Canada tot in Zuid-Amerika.

een 13-jarige scholier. Ook de ouders staan
achter het standpunt.
De buurtvereniging Kranenburgs Belang,
die al vele jaren ijvert voor het invoeren
van een maximumsnelheid van 50 km/u ziet
in een vrijliggend rijwielpad ook een oplossing daar al vele jaren achtereen ongevallen met dodelijke afloop hebben plaatsgevonden.
MEER GELD VAN
RIJKSWATERSTAAT

Er is nog niets te zeggen over de duur van
het onderzoek. Wel zal de uitslag van dit
onderzoek van grote waarde zijn, wanneer
Rijkswaterstaat zich zal buigen over eventueel te nemen beslissingen t.a.v. dit rijwielpad. De bedrage die het rijk levert in
de aanlegkosten van fietspaden langs secundaire en tertiaire wegen gaan omhoog;
men wil deze voor de helft subsidiëren.
Het geld hiervoor komt uit het Rijkswegenfonds. De bestemming van het Rijkswegenfonds wordt daarvoor zo veranderd, dat
men nu ook voor fietspaden daaruit kan
putten. Tot nu toe gold dit alleen voor
fietspaden langs rijkswegen.
Behalve de mogelijkheid voor de lagere
overheden om nu deze paden aan te leggen,
zal het voor de betrokkenen die geregeld
gebruik maken van deze Ruurloseweg een
oplossing zijn. Het is te hopen dat er niet
al te veel water door de Vordense Beek zal
stromen voordat deze plannen zullen worden gerealiseerd.

f

Herziening tarief
onroerengoedbelasting
goedgekeurd
Hoewel de raad van Vorden dinsdagavond
een herziening van het tarief voor de onroerendgoedbelasting goedkeurde, werden
er toch nog bepaalde voorwaarden gesteld
betreffende de taxaties. Na een vrij uitvoerig debat zegde de voorzitter toe dat de
financiële commissie ingelicht zal worden
over de wijze van taxeren en de gemaakte
berekeningen.
De heer Tjoonk (WD) roerde deze zaak
aan door erop te wijzen dat een nieuwe
schuur op de bouwkosten wordt gewaardeerd. Als de schuur een of twee jaar gestaan heeft wordt daarvan wat afgetrokken. In dit verband wees de heer Gerritsen
(Vordens Belang) erop dat de WD-fractie
eerder is toegezegd dat de raad inzage zou
krijgen in het gehele bestand van de taxaties om deze op evenredigheid te kunnen
toetsen.
De voorzitter en wethouder Banning voelden daar in eerste instantie weinig voor.
Wie meent dat zijn gebouwen te hoog zijn
getaxeerd kan in beroep gaan. Zij vonden
het niet juist dat de gehele raad inzage
krijgt van de taxatie-gegevens.
Nadat de heer Gerritsen en andere raadsleden betoogd hadden, dat het niet gaat om
de beoordeling van de taxaties zelf, maar
om evenredige verhoudingen en over de wijze, waarop de taxties tot stand zijn gekomen, zegde de voorzitter toe dit met de
taxateurs te zullen opnemen.
De raad deelde de zorg van B. en W. over
de snelstijgende kosten van het Sociaal
Werkvoorzieningsschap, met name voor de
gemeenten. Toch vonden de heren Bosch
(PvdA), Gerritsen (VB) en Geerken (CDA)
dat het schap geen stempel opgedrukt mag
krijgen. De stijgende kosten mogen geen
uitgangspunt zijn, aldus de heer Gerritsen,
maar een behoeftevoorziening.
Hij merkte ook nog op dat een groot deel
van de kosten door het Rijk wordt gedragen. De heer Geerken betoogde dat de
werkzaamheden van het schap niet negatief, maar positief benaderd moeten worden. Hij vond de toon van het prea-advies
van B. en W. een beetje te negatief.
Het voorlopig overschot van de gewone
dienst begroting 1975 werd als volgt verdeeld: voor de aula, het dorpscentrum en
de restauratie van kasteel Vorden werd
ieder een ton gereserveerd. De heer De
Boer (VB) stelde nog een andere verdeling

Werkzaamheden
aan de parallelweg te Kranenburg zoals die
enkele jaren
geleden werd
aangelegd

Ingezonden
(buiten verantwoordelijkheid der redactie)

Heel goed . . . !
Erg jammer...!
Soms (soms...?) begrijp je bepaalde dingen niet in ons zo mooie dorp Vorden. Gelukkig mogen heel wat verenigingen en
organisaties zich (weer) verheugen in een
goede belangstelling vanuit onze dorpsgemeenschap.
Ook vanuit de burgerlijke overheid zijn heel
vaak vertegenwoordigers aanwezig. Dat is
goed. Het valt te waarderen. Het WORDT
ook hooglijk gewaardeerd door de organisatoren van feestelijke gebeurtenissen of
festiviteiten. Terecht.
Maar..., neem nou het voortreffelijk concert, dat de Chr. gemengde zangvereniging
„Excelsior" zaterdagavond j.l. gaf in de
Hervormde dorpskerk.
Het is voor mij (en daarin sta ik niet alleen) totaal onbegrijpelijk, dat er maar een
handjevol mensen (nee, het kleine getal zal
ik maar niet noemen...) aanwezig was om
er van te genieten. En er WAS veel te genieten: goede koorzang in een evenwichtig
opgebouwd en uitgetypt programma, goed
orgelspel door Rudy van Straten, samen
ook met fluit en hobo.
Het is werkelijk een prestatie geweest om
dit te presteren. Onze dorpsgemeenschap
mag blij zijn met zo'n koor.
Het is dan ook, dunkt me, in-triest dat we
dat niet véél méér laten blijken! We zijn

toch stellig niet van alle kunst-zinnigheid
verstoken.
We zijn toch niet allemaal steeds bezet.
Een concert als dit duurt overigens meestal
maar een uur.
We, de aanwezigen, we hebben de zangers
en zangeressen van „Excelsior" onder leiding van de heer Nuis uit Lochem gewaardeerd en ook bewonderd, dat zij (stellig
eerst iets wég-slikkend...) zich toch zo hebben ingezet.
Het was HEEL GOED... ! !
Wat ERG JAMMER... was, hebt u inmiddels wel begrepen.
Nu draaien we „het kopje" van dit stukje
maar eens om om-vooruit-te-kijken. In vele
variaties keert het terug als in een zangen muziekstuk. We zaten er, dunkt me, als
Vordenaren dit keer lelijk naast. Te velen
hebben dit keer „Excelsior" in de steek gelaten. Dat heeft het niet verdiend.
Het klonk vals... Een dissonant...?
Laten we in de toekomst de goede toon
aanslaan, de goede toon inzetten. Samen.
Dan zal het dankbaar en dankend applaus
klinken zoals zaterdagavond de koorzang
KLONK in de eeuwenoude dorpskerk van
Vorden.
ERG JAMMER... dat (misschien) u het
niet heeft gehoord.
HEEL GOED... dat u dat nu (zij het te
laat) erg betreurt met alle leden )van „Excelsior" en met de schrijver van dit stukje
J. C. Krajenbrink.
Het was (in een nieuwe variatie gezegd)
GOED JAMMER en HEEL GOED. Zullen
we in de toekomst het 2e en 4e woord doorstrepen? En het eerste en derde woord omwisselen ?
Dan zijn we weer by het beginnend „kopje"
terug HEEL GOED...! !
Maar het gold zaterdagavond j.l. ALLEEN

(!) voor „Excelsior". En dat was nou voor
u ERG JAMMER...! !
En voor „Excelsior" ook.

Koffieconcert in de
openb. bibliotheek
Zondag 30 november 1975 zal er in de openbare bibliotheek een muziekuitvoering
plaatsvinden. Het is dit jaar voor de tweede maal dat er een concert in de bibliotheek
plaatsvindt. Op 2 maart j.l. trad een kwartet op onder leiding van Gfls van Schoonhoven, toen cantor-organist in Vorden, dat
werkjes van Telemann, Sweelinck, Vivaldi,
Loeiett en Zegwijn ten gehore bracht.
Komende zondag zal er muziek uitgevoerd
worden van Haydn, Peurl, Holborne, Robinson, Anders, Buschmann en Mozart. Medewerkers zijn Rita Brummelman, gitaar;
Jacca van Groeningen, gitaar; Hugo den
Herder, gitaar/luit; Irma Verstege, viool;
leke Vreeken, viool, Nico de Neeling, cello,
Alfred van Rheeden, klarinet en Sietze
Wierda, klarinet/blokfluit.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar nu in de
bibliotheek en zondag voor de aanvang.

NCVB afd. Vorden
De NCVB afd. Vorden hield ditmaal haar
ledenvergadering in zaal Eskes. Spreker
deze avond was dr. Frijling uit Nijmegen
die een lezing hield over Jeugd en Godsdienst, de godsdienstige opvoeding van de
jeugd. Het bestuur van de afd. Vorden kon
dez eavond 7 nieuwe leden begroeten. De
avond op zich was zeer leerzaam.

OCCASIONS

TEGER

RUURLO

Stationsstraat 18
Telefoon 05735-1426
Fiat 500
1973
1972
Opel Kadett
Fiat 600
1972
1972
Simca 1100
Fiat 850
1970—1972
1969
Simca 1000
Fiat 127
1968
1972—1973
VW1500
Fiat 128
1968
1971—1972—1973
Renault 4
Fiat 125 special
1970
1972
Audi 70L
Speciale aanbieding: RADIO MET FM van 279,— nu 179,—
Inruil en financiering mogelijk
Onze showroom is vrijdags geopend tot 21.00 uur, zaterdags de gehele dag

Hebt u overtollige spulletjes!
Geeft niet wat het is, u doet er de
zwemclub een plezier mee!
Belt u 2523 en 't wordt elke Ie zaterdag van
de maand gehaald!

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

SPECIALE
SINT-PRIJZEN
EEN FIJN KADO OM TE KRIJGEN

van de

l Jsvereniging Vorden
te houden op dinsdag 2 december
1975 n.m. 8.00 uur in het Jeugdcentrum.

Koop nu uw vlees en vleeswaren bl) de

SLAGER!

Agenda:

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:
ROLLADESCHIJVEN
3 stuks
ROOMSCHIJVEN
3 stuks
AJUINBURGERS
3 stuks
GEVULDE BOOMSTAM
500 gram
MAGERE VARKENSROLLADE
500 gram
RIBLAPPEN
500 gram
RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram
RUNDERROLLADE
500 gram

298
255
298
425
625
588
488
525

Voor de boterham:
150
150
150
250
150

gram BOERENMETWORST
gram BOTERHAM WORST
gram PEKELYLEES
gram KOOKWORST stuk
gram TONG WORST

1,19
1r49
1,98
1,34

1. Opening door M. Groen, voorzitter
2. Notulen en kort jaarverslag door
J. F. Geerken, sekretaris
3. Financieel verslag door A. Schipper,
penningmeester.
Benoeming lid kaskommissie 1976
4. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar A. Schipper en
G. Vreman
5. Kontributie 1975—1976
6. Voorzieningen ijsbaan
7. Rondvraag
8. Sluiting
Het bestuur

Café-Restaurant SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden
organiseert op
vrijdag 12 december een

klaverjaswedstrijd
Aanvang 19.30 uur
Opgave tot en met 11 december

ALLES EIGEN FABRIKAAT

Slagerij Vlogman
Nieuwstad

Vorden

Telef. 1321

Fa. Köhler-Wissink
Hengelo Gld.
Wegens uitbreiding van
onze speciale afdeling in

hangklokken

ruwvoeders
en onze

verlovingshoek

V.LC. ,De Graaf scha p'g.a
DIVERSE SOORTEN STRO
SPOEDIG TE LEVEREN!
Vestigingen te:
Hengelo, tel. 05753-1787
Linde, tel. 05752-6641
Ruurlo, tel. 05735-1541
Vorden, tel. 05752-1352

ter kennismaking tot
31 december 1975

10% KORTING
met uitzondering van optiek

Fa. Köhler-Wissink
Spalstraat 15 - Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1374
Horlogerie - Goud
Zilver - Optiek

Volop keuze in
SINTERKLAAS-GESCHENKEN
*

DUSTERS - PEIGNOIRS

*

KAMERJASSEN - NACHTHEMDEN

*

HOUSE-DRESSES EN PYAMA'S
weervolop bij

Koffers
Weekendtassen
Fietstassen
Damestasjes

Schooltassen
Pukkels
Documentmappen
Broekriemen

Portefeuilles
Rijbewijs-etuis
Portemonnaies

De Sint slaagt zeker
LEDERWAREN

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 05752-1421

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
ROL,VEGER .leifheit' model Rotaro met plintborstels
nu van 62,50 voor
STRIJKTAFEL, „Tornado", verstelbare lichtgewicht
strijkplank, van 42,50 voor
FLUITKETEL roestvrfistaal voor gasgebruik
nu van 28,90 voor
BLITZHACKER groentehakker van Zyliss, grote
maat van slag, vaste kunststof
nu van 18,90 voor
PERSONEN WEEGSCHAAL met modern decor v.a.
ISOLEERKAN of televisiekan
inhoud één liter, nu voor
BESLAGKOM met grote vasthoud zuignap
WANDBLIKOPENER „Tornado", onmisbaar voor elk
gezin, nu van 13,95 voor
PARTYSCHAAL, schaal met vakindeling voor zoutjes van „Emsa", gezellig op tafel, nu van 8,75 voor
STAPELDOOS voor in de koelkast en zo op tafel

44,95
32,50
19,50
14,95
13,95
18,95
8,95
9,95
5,95
8,75

ELEKTRISCHE APPARATEN
STOFZUIGER verschillende merken AEG - Errea Excelsior - Hoover - Mignon - Prfls vanaf
FRITUURPAN elektrisch met thermostaat.
Prtfs vanaf
SCHEER APPARAAT „Philips" met drie scheerkoppen en verstelbare scheerhoogte. Nu van 149,— voor
SCHEERAPPARAAT „Remington" van 72,50 voor
SNIJMACHINE voor brood, worst, kaas enz. al voor
KOFFIEZETAUTOMAAT compact apparaat voor 6
koppen koffie. Nu van 105 voor
STOOMSTRIJKER met fris oranje bovenstuk, merk
„Philips". Nu van 95,— voor
HANDMIXER voor het kloppen en kneden, een handige keukenhulp van „Krups". Nu van 69,50 voor
BROODROOSTER automatisch voor twee snee brood,
merk „Inventum". Nu van 73,75 voor
ELEKTRISCH MES van „Tefal". Nu van 57,— voor
HAIRSTYLJCRS haardroogkammen in diverse soorten. Eén van de aanbiedingen hieruit. „Remington"
hairstyler van 49,50 voor
LADY SHAVE van Philips in etui. Nu van 48,75 voor
WEKKER van „Remington" met wisseldecor.
Nu van 46,50 voor

159,—
119,—
105,—
62,50
79,—
79,50
75,—
58,75
58^45,—

41,50
28,95
32,50

RADIO - TELEVISIE
KLEUREN TELEVISIES grootbeeld en kleinbeeld
apparaten met 56 en 51 cm, 110° beeldbuis. Eenvoudige bediening, moderne vormgeving en techniek.
Inruil is mogelijk. Prijzen vanaf
1595,—
STEREO TUNER-VERSTERKER met vier golfbereiken, muziekvermogen 2 x 17 Watt, compleet met
luidsprekerboxen. Merk „Erres" van 795,— voor
549,—
RADIO CASSETTE-RECORDERS met vier golfbereiken, automatische FM fijnafstemming. Recorder
voorzien van druktoetsen, van 518,— voor
896,—
CASSETTE-RECORDERS in verschillende uitvoeringen en diverse aanbiedingen. Prfls al vanaf
99,—
DRAAGBARE RADIO met FM, lange en middengolf. Voor lichtnet- en batterijvoeding. Oortelefoon
wordt meegeleverd. Nu van 141,— voor
118,—
DRAAGBARE RADIO FM en middengolf. Selektieve
ontvangst. Compl. met batterijen. Nu van 79,— voor
55,—
STEREO ELEKTRO-GRAMMOFOON voor lichtneten batterijvoeding. Uitstekende stereo weergave.
Nu van 269,— voor
229,—
GRAMMOFOONPLATEN. Ruime sortering langspeelplaten en cassetteband In alle prijsklassen.
CASSETTEBANDEN
Basf C 60 drie stuks van 11,85 voor
9,90
Basf C 90 drie stuks van 17,25 voor
14,50

GEREEDSCHAPPEN
KLOPBOORMACHINE „Metabo" viergang klopboormachine met 10 mm boorkop nu compleet met cirkelzaag voorzetapparaat. Van 405,— voor
SET BOREN voor steen, hout en metaal
nu van 23,30 voor
VLAKSCHAAF „David" tevens te gebruiken als
kantschaaf en schuurblok. Nu van 19,50 voor
OPBERGDOOS van kunststof, een handige doos voor
vele kleine dingen. Nu van 14,50 voor
BLINDKLINKTANG POPtang geschikt voor nagels
3,2 mm. Een praktisch cadeau nu van 17,70 voor
BUIGTANG punttang geschikt voor veel kleine knutselwerkjes. Nu van 6,65 voor
NESTZAAG. VJjf zagen in één, hout, snoei, kap, sleutelgat en metaalzaag. In kunststof handvat vast te
schroeven. Nu van 5,50 voor
ZAKLANTAARN tegen weggeefprjjs, batterijen niet
inbegrepen. Toch zéér voordelig van 4,55 voor

268,—
17,15
15,75
11,—
10,75
5,—
8,95
3,50

RUSTIG WINKELEN
RUIME PARKEERGELEGENHEID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Langs deze weg willen
wij allen hartelijk danken
die onze trouwdag in
welke vorm dan ook, tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
Bennie en Hanny
Kreeftenberg
's-Heerenberg, nov. 1975
Tuger 200
Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken, in
welke vorm dan ook, die
wij mochten ontvangen
op onze 40-jarige trouwdag, zeggen wij u allen,
die hiertoe hebben bijgedragen, onze hartelijke
dank.
D. Pardijs
G. Pardijs-Norde
Lochem, november 1975
Velhorst 7
Bij ons vertrek naar Katwijk groeten wij alle bekenden en familieleden
van de bewoners van
„Nuova"; en bedanken
tevens voor alle lidmaatschappen en abonnementen.
Familie Ringlever,
Molenstraat 2, Katwijk
AFWEZIG
N. J. EDENS
Tandarts
op donderdagmorgen 27 november
en 4 december
Voor spoedgevallen t.a.
Haccou, telefoon 1908.
Een geweldige surprise
voor de plantenliefhebber
is
„Hef moderne
kamerplantenboek"
St. Nicolaas koopt
het voor
16,90

Met grote vreugde geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon
GERBEN-JOHAN
(Gerben)

nken Sint Ni» ^B»BP"|ffiB|W^m^w^^^&' nken Sint Ni<

Vorden, 24-11-1975
Zutphenseweg 31

nken Sint Nicolaasgeschenken Sint Nicolaasgeschenken S
WIM VAN DER LOGT
en
MANNY NIJHOF

int Nicolaasgeschenken Sint Nicolaasgeschenken Sint ges
chenken Sint Nicola

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op vrijdag
12 december a.s. om 14.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.
Inzegening van het huwelijk in de St.
Antoniuskerk te Kranenburg-Vorden
om 14.30 uur door de zeereerwaarde
pater H. Sutorius.

Toekomstig adres: Brinkerhof 55, Vorden

Fa. Köhler-Wissink
Spalstraat 15 - Hengelo Gld.
Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek

Een leuk
St. Nicolaascadeau

Zaterdag 29 november 1975

In plaats van kaarten
Op zaterdag 29 november hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 55-jarig huwelijk te vieren.
M. WANSINK
A. WANSINK-BOKS

*

Vorden, november 1975
Raadhuisstraat 15
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vest met
Engels aksent

MANDWERKPAKKETTEN
op allerlei gebied
in alle prijzen

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden
Een gasaansteker
is nog steeds een
gewaardeerd
geschenk!
St. Nicolaas vindt een
grote keuze bij
Sig.mag.
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

*

FLESSENMANDJES

*

BOODSCHAPPENMANDJES enz.

Oliebollen-aktie
MUZIEKVERENIGING EN DRUMBAND

„CONCORDIA 3 5
Steunt Concordia

-

Koopt oliebollen !

- Lederwaren

BERT LAMMERS
Burg. Galléestraat 26 - Teletoon 1421

Sint is jarig
als hij nog leefde was hij plm. 1575 jaar oud!
ELIESEN is dit jaar slechts 40 jaar jong in zaken

f

volleerde
houtbewerker
of gevorderde leerling
zowel voor tabriek
als montage
Door geheel Nederland

BIJENHOF's

St. Nicolaas
surprises

St. Nicolaas
surprises

LEKTUURMANOEN

Voor direct gevraagd:

Te koop: verse kippeeieren. Lenselink, Burg.
Galléestraat 16.

Vauxhall Viva
break, bouwjaar '70
Bovag-garantie
Garage KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 1649

*

Woninginrichting

Sig.mag.
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Te koop: l kinderfietsje,
1 platenspeler stereo met
2 boxen en platen. Hanekamp 11, Vorden.

NAAIMANDJES

Zie etalage

vindt Sinterklaas
leuke surprises bij

Nieuwstad - Vorden

geopend op
donderdagavond
4 december
AMRO-BANK
NUTSSPAARBANK
RABOBANK KRANENBURG
RABOBANK VORDEN

Voor de roker

H.LUTH

MAANDAGMORGEN GEOPEND

Onze kantoren zijn i.p.v. vrijdagavond 5 december

december 1975
Vorden, Berend van Hackfortweg 26
Eefde, Korenbloemweg 7

Fiat 127
wit, bouwjaar 1973
Bovag-garantie
Garage KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 1649

Dames en heren
PARAPLUIES
lang en vouwbaar

icolaasgeschenken Sint Nicolaasgeschenken Sint Nicolaas
geschenken Sint Nicolaasgeschenken Sint Nicolaasgesche

G. H. Sterringa
M. J. Sterringa-van der Veen
Marjan

bij
Sig.mag.
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Voor modern zilver

Sint Nicolaasgeschenken Sint Nicolaasgeschenken Sint N

FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216
na 6 uur 1617

Ter gelegenheid hiervan ontvangt degene
die het OUDSTE complete en tot op de dag
van inruil nog gebruikte

radiotoestel inruilt tegen
een nieuw apparaat
geheel gratis een

waardebon van 250,Indien u echter minder besteedde dan 250, — (heus
het bestaat nog: we hebben KAMERRADIO'S met
FM v.a. 179, — ) ontvangt u een waardebon ter
grootte van het besteedde bedrag.
De aktie loopt tot 30 december. De uitslag wordt
31 december bekend gemaakt.
Ook in stereo-apparatuur en combinaties ruime
keuze, scherpe prijzen!
Televisie, video-recorders en nog vele andere cadeaus
voor groot en klein!

ELIESEN - BAAK
Sportief
doorrits vest.
Wol/Acryl
met 'n fantasie
dessin. Apart afgewerkt met doorgestikt suède._
f119,- '

Dee|nemer

swv-aktie

Voor
LEKKER BROOD
voor groot en klein
moet u bij
WARME BAKKER

Fortex kollektic 'n wereld in mode

zijn!

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

Sint Nicolaas vindt,
dat hij voor zijn

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING
WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1975
SINT NICOLAAS
Maandag l december
koopavond t.m. 9 uur
Dinsdag 2 december
koopavond t.m. 9 uur
Woensdag 3 december
koopavond t.m. 9 uur
Donderdag 4 december
koopavond t.m. 9 uur
Vrijdag 5 december t.m. 4 uur

TEXTIEL- EN
MODEGESCHENKEN

Voor uw

St. Nicolaas
inkopen

voor het gehele gezin zo prettig en
voordelig kan slagen bij:

natuurlijk naar. . .
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

IcKliel en mode

/chooldermon
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Onze Sint

draait volop!

Kom eens kijken naar onze enorme kollektie KLEINMEUBELEN zoals:

Deze advertentie meenemen
en uw naam invullen

mimisets - bijzettafeltjes - poefs - kapstokken - gewoon teveel
om op te noemen
U kunt nog tot 6 december meedingen naar een GRATIS TV-FAUTEUIL - zie vorige advertentie - indien u iets,
wat dan ook bij DISCOUNT CENTRUM Ruurlo koopt!

Dorpsstr. 29
RUURLO

Naam:
Adres:
Woonplaats:

Het juiste en
voordeligste adres
voor

Hengelo <gid.>

tapijten en
woningtextiel
Tevens voor al uw
stoffeerwerk

tel. 05753- 1461

DANSEN

TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

30 november

Evening Stars

l

Sint Nicolaas-inkopen
doen in

UW FOTOGRAAF
voor bruids-, familie-, diner-reportages
familiefoto's aan
huis en ook in onze
studio's maken wij
moderne bruidsfoto's
Foto A.D. Ruurlo
telefoon 1775
Foto DolphijnY orden
telefoon 1313 b.g.g. 1286

Ook u kunt vanaf 1 december 1975
iedere week boeken komen halen
in de bibliobus in de onderstaande
plaatsen:
10.30-11.30
11.45-12.15
13.15-13.45
14.00-15.00
15.25-16.25
16.40-18.10

Ma. De Vecht
Teuge
Teuge
Nijbroek
Wilp-Achterhoek
Wilp-Dorp

R.K. school, Kerkplein
School Bleriofsfraat
Openbare basisschool
Kerk Dorpsplein
School ,/t Zwarte Kolkje"
N.H. Kerk, Kerkstraat 1

Di.

Past. van Everdingenstraat
voor Kerk
14.00-14.45
Schoolweg
15.00-15.45
N.H. Kerk
16.05-17.00
17.25-17.45
Basisschool naast Wellink
Parkeerplaats naast R.K. Kerk 19.15-20.10

Rietmolen
Hoordijk
Rekken
Zwolle
Mariënvelde

Wo. Oeken
Hall
Toldijk
Baak
Kranenburg

Openbare Basisschool
Openbare basisschool
Parkeerstrook Schoolplein
Past. Teubnerstraat
Ventweg bij Bank

14.50-15.20
15.30-16.05
16.35-16.55
17.05-17.25
17.40-18.00

Do.

Openbare Basisschool
Schoolstraat voor Café
N.H. Kerk, Kerkplein
Openbare Basisschool
Vosharweg
Dorpshuis Beukenlaan
Dorpshuis Beukenlaan

13.35-14.35
14.55-15.10
15.25-15.50

Barchem
Celselaar
Geesteren
Haarlo
Barchem
Barchem

Vr.

Klarenbeek
Joppe
Epse

R.K. school
Gezondheidscentrum
Achtermolen
R.K. Basisschool Joppelaan
Groentewinkel Beyenberg

16.10-16.40
17.00-17.30
18.30-20.30
9.20-11.15
11.20-11.40
12.15-12.40
13.50-16.05

Grote keus
Versierde etalages
En een grandioze
Cfc •

• R l•

l

i

i •

dim mcoiaasaKTie
^.•MV

Imll^^l^ni^O^I^VI^

Duizenden prijzen
Speel gratis mee
Adverteren doet verkopen
Denken aan de toekomst hééft
z'n voordelen
Nu meteen al.
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen
van aardgas:
veel toepassingen
milieuvriendelijk
onzichtbaar transport
voorraden dicht bij huis
We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt.
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst.

Verstandig met aardgat
Houdt de warmte binnen

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekenlng terug.
Kosten per jaar:

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland

volwassenen ƒ 10,

Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

65+ ƒ 5,— - jeugd f.m. 17 jaar gratis

Donderdag 27 november 1975

37e jaargang nr. 38

Voor:

Bestelt u ook uw
ROOMBOTERLETTER

bij

voordelige en goede
dameskonfekfie
naar:

WARME BAKKER

(CONFECTIEBEDRIJF

OPLAAT
Telefoon 1373
Neem voor het
weekend eens
EEN STAAF MEE!
Ook voor alle soorfen
SPECULAASPOPPEN

en
GEVULD SPECULAAS
is OPLAAT HET ADRES!

LAMMERS

In vele kerken in Nederland is zondag j.l.
de volgende boodschap voorgelezen. Zo ook
in Vorden.

Zutphenseweg 29, Vorden
De zaak waar ze ook
maatkonfektie maken.
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

KANSELBOODSCHAP
van de Raad van Kerken in Nederland bfl
gelegenheid van de vijfde Assemblee van
de Wereldraad van Kerken.
Nairobi 23 november - 10 december 1975.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek
A. M. Heuvelink Metaalwaren, Kerkhof laan l,
Vorden, tel. 05752-1309

Citroen Dyana 435
rood, bouwjaar '73
Bovag-garantie

Rabobank Vorden

Garage KURZ

vraagt een

Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 1649

administratief
medewerkster

Ford Taunus
1600GXL

liefst in het bezit van het diploma
MAVO en kunnende typen.
Wij bieden:
afwisselend werk in teamverband
een goed salaris
gunstige sekundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een aantrekkelijke bedrijfsspaarregeling
Schriftelijke sollicitaties aan de direktie van
de bank, postbus 28 te Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!
/utplienseuoK - Vorden - Telefoon 05752-1514

donkergroen vinyldak. Bouwjaar 1972
Bovag-garantie

Garage KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 1649
Meisje, 15 jaar, 4e klas
Mavo, zoekt werk voor
de zaterdag. Tel. 2268.

St. Nicolaas
surprises
JAPONNEN
PULLOVERS
VESTEN
PANTY'S
in vele kleuren
Nu ook weer
ACRYL PANTY'S
van maat 40 t.m. 50
Heerlijk warm

Eind november komt in Nairobi de vijfde
Assemblee van de Wereldraad bijeen: een
unieke gebeurtenis in het kerkelgk leven,
waar meer dan 260 kerken vertegenwoordigd zullen zijn. Ook de Nederlandse kerken zullen erbij zijn, hetzij door officiële
gedelegeerden, hetzij door waarnemers. Zij
zullen in eredienst en bijbelstudie, discussie
en besluitvorming bijna drie weken bijeen
zijn.
In de 25 jaar van zijn bestaan is de Wereldraad sterk veranderd, omdat steeds meer
kerken en vooral die uit de derde wereld,
er hun stem hebben kunnen laten horen:
zo werd de roep om eenheid steeds sterker
een roep tot eensgezindheid; de vraag naar
het recht overstemde steeds meer de oude
vraag om hulp; en de roep om Christus te
volgen werd steeds meer een zaak die alle
levensterreinen omvat.
Door deze veranderingen - die wij als kerken niet alleen hebben ervaren, maar ook
mee mogeljjk gemaakt - voelen sommigen
zich door het werk van de Wereldraad geïrriteerd en bedreigd, terwijl anderen er hun
diepste verlangen naar de vernieuwing van
de kerk in ervaren.
De Assemblee van de Wereldraad is anze
zaak. Dat geldt niet alleen omdat onze gedelegreeden en waarnemers ons vertegenwoordigen, maar ook en vooral omdat de
aanbevelingen van de Wereldraad een belangrijk deel van ons kerkelijk huiswerk

zullen uitmaken in de komende jaren.
Daarom roepen wij u op in deze weken intens met het gebeuren van Nairobi mee te
leven: door geïnteresseerd en tegelgk kritisch kennis te nemen van de informatie
die u de nieuwsmedia zullen aanbieden,
maar vooral door deze Assemblee in uw
voorbede en eredienst te betrekken.
Laten wjj God vragen om de werking van
Zqn Geest, opdat deze vergadering met
haar thema „Jezus Christus bevrijdt en
verenigt" voor al onze kerken een middel
mag worden om Christus nieuw te aanvaarden en te volgen.

Geslaagd
Voor het examen aspirant bouwkundig opzichter-tekenaar slaagden bij de Stichting
Bouwkundig Studiecentrum in Arnhem de
Vordenaren J. Helmink en B. Zweverink.

Opbrengst kollekte
De in Vorden gehouden kollekte van het
Nationaal Jeugdfonds, het fonds van Jantje Beton, heeft in totaal ƒ 1310,55 opgebracht.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen af d. zondag: Vorden 3-Dier. Boys
3 4—0; Vorden 5-Eerb. Boys 6 3—0; Vorden 7-Dier. Boys 6 3—1.
Programma af d. zondag: Vorden-WG;
Vorden 3-SHE 3; Vorden 4-Oeken 2; SHE
4-Vorden 7, Vorden al-Wilh. SSS al.

LEDERWAREN
verrassend veel keus
voor Sint Nicolaas

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vordei

Nieuwstad - Vorden

BAL

Chrysler 180 de Luxe

voor gehuwden en
verloofden

BENT U OP ZOEK NAAR
NIEUWE MEUBELEN !

schuifdak, vinyl dak
Bouwjaar 1974
Bovag-garantie

Muziek: „The Moodchers'
aanvang 19.30 uur

Breng dan eens een bezoek
aan onze

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 1t4 Vorden

Garage KURZ
1600 vierkante meter vol
woonideeën

Onderwijzeres zoekt met
ingang van l maart 1976
ruime woongelegenheid in
Vorden of omgeving.
Reakties welkom bij me j.
A. Heida, Akkerstraat 15
Ulft Gld.

LEREN BANKSTELLEN

verkoop aan huis.
uur en volgens afspr.

Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256
Biedt te koop aan:
Simca 1100 GLS
Datsun 140 J de Luxe
Citroen 2CV 6
Ford Taunus 1600
Renault R 12 TL
Simca 1301 Special
Peugeot 504
Citroen 2CV 4
Ford Escort
Ford Taunus coupé 1300 ..
Opel Rekord 1700 4-deurs

1975
1974
1974
1973
1973
1973
1972
1971
1970
1970
1970

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of 10.000 km garantie, getectileerd en M.L.behandeling.
Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367
Maandag l dec. begint
de verkoop weer van de
STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9-13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen

5 — 7 uur.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

N
U
T

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219
Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoeders-tijd-artikelen

Drukwerk
•oate:

reeds vanaf

1998,-

briefpapier

ALTIJD WAT NIEUWS

rekeningen

Triumph-Wala

Autobedrijf
BENNIE WENTING

Drogisterij

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 1649

Café- restau rant

PIJPROKEN
MANNENWERK l
kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, fïl. 1553
Ruustgebitten-reparatu'

H. LUTH
Aangeboden:

Waterpolo
HEREN VORDEN WINNEN MET
4—2 VAN PROTEUS TWELLO

De heren l van Vorden hebben zich goed
hersteld van de geleden nederlaag tegen De
Breuyly. Zaterdagavond werd de lastige
thuiswedstrijd tegen Proteus uit Twello, de
wedstrijd werd in Eefde gespeeld, met 4—2
gewonnen.
In de eerste speelperiode had de wedstrijd
een rustig karakter, maar geleidelijk aan
ging het er feller naar toe. De goed leidende arbiter hield echter de touwtjes stevig
in handen. In deze eerste periode nam Vorden een l—O voorsprong door een doelpunt
van Arjan Mengerink.
Vanwege een zware overtreding tegen Mengerink kreeg Vorden in de tweede speelperiode een strafworp toegewezen die door
Gotink werd benut 2- -0. Het was Arjan
Mengerink die eve,n later de stand op 3—O
bracht. In de vierde periode scoorde Rikkerink het vierde Vordense doelpunt, waarna Proteus erin slaagde de eindstand op
4—2 te brengen.
VORDENSE DAMES LJETEN VELE
KANSEN LIGGEN TEGEN
IJSSELMEEtJWEN

WNWWWWWWWW^^

A.s. zaterdag 29 november

Programma af d. zaterdag: Epe 1-SV Ratti
1; GSCD 3-SV Ratti 3; S V Ratti 3-Nieuwland 4; SV Ratti 4-Avanti 4.

briefkaarten

Uw zaak

enveloppen
• WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

orderbloks
folders

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

konvokaties
Hebt u ook al kennis genomen
van onze grote kollektie

raambiljetten

tapijt en
gordijnen ?

URS

De door de Vorden-dames met zorg tegemoet geziene wedstrijd tegen het tweede
team van de IJsselmeeuwen, is voor de
Vorden-dames in feite een formaliteit geworden, al doet de 2—O overwinning anders
vermoeden.
Vorden heeft in deze ontmoeting echter
legio kansen laten liggen. Een score van
zes of zeven nul heeft beslist tot de mogelijkheden behoord.
In de eerste helft kwam Vorden door de
goed opkomende Truus Brandenbarg, na
aangeven van Anneke Sikkens op l—0. In
de tweede speelperiode bepaalde Jet Smit
met een fraai schot de stand op 2—0.
De heren 2 van Vorden verloren zaterdagavond met 2—5 van Dior uit Loenen. De
aspiranten boekten een 3—l zege op Berkelspringers A uit Almen.

Dammen
DAMKAMPIOENSCHAP DISTRICT
OOST VOOR JETJGDVIJFTAIXEN
In Vorden werd dit weekend de dam-ontmoeting gespeeld tussen de jeugdteams van
DCV en DVD uit Doetinchem. Deze wedstrtjd die werd gespeeld in het kader van
het jeugdkampioenschap voor jeugdvijftallen van district Oost, werd door Vorden
met het kleinst mogeUjk verschil 6—4 gewonnen. Vrijdag a.s. wordt de return in
Doetinchem gespeeld.
Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Sloetjes-Breuker 2—0; Hulshof-Esselink
l—-1; Klein Kranenbarg-Wiersma 2—0;
Dimmendaal-A. Wassink O—2; Oukes-Wansink 2—0; Boudri-Rossel 2—0.

Paardesport
Tgdens de streekwedstrjjd behaalden de
combinaties van de Vordense Rijvereniging
De Graafschap goede resultaten. Peter Hollander met Meteoor; Annie Lebbink met
Mr. Ed; Bert Wagenvoort met Lightfeet
en Jan Maalderink met Carona sprongen
foutloos en kregen tevens l winstpunt voor
klassificatie. Wim Groot Nuelend behaalde
met zqn hengst Norman de Bl-dressuur en
de caprilleproef.
Op Tweeede Kerstdag heeft de Rover. De
Graafschap een Kerstrit voor paarden en
pony's op het programma staan. Het vertrek is vanaf manege Kiefskamp.

Volleybal
DASH WINT VAN VOORST
Na bgna twee maanden intensief volleybal
is de spanning in de competitie van De IJsselstreek weer groter geworden. Vooral in
de dames promotieklasse ging het hard;
Wilp kreeg van het zwakke Hansa grote
tegenstand en moest met een 2—2 gelijkspel genoegen nemen. Bij de heren werden
slechts twee wedstrijden gespeeld, waarbij
Hansa 2 in de running bleef door te winnen van Boemerang. Dash l heren Zutphen
schynt niet van plan onderaan te bHjven,
de Vordenaren wonnen van Voorst.
Bg de dames deden WIK l en DVO l het
ook niet gek en zegevierden respectievelijk
over Wilhelmina 4 en Wilhelmina 3. Voorwaarts speelde zich naar de overwinning
in dames 3 Deventer.

VRIJDAG A.S. 7 UUR
JEUGDCENTRUM

SELMAiM voor
SINT NICOLAASGESCHENKEN

Smidsstraat 2
Vorden

UPERMA
KEURSLAGER
n goeie slager

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting
ECHTE
500 gram

Verse worst

heerlijke grove
500 gram

Zaterdag:

Tartaartjes

3 stuks
van 360 nu

De gehele
week:

Stooflappen

MAGER
500 gram

Riblappen

BOTERMALS
500 gram

Schenkel

met klein beentje
500 gram

Vrijdag:

FIJNE VLEESWAREN
LEVERWORST
uit eigen worstmakerij 250 gram

Hamlappen

Donderdag:

Telefoon 2308

ZURE ZULT
uit eigen worstmakerij 150 gr. nu
BOERENMETWORST
uit eigen worstmakerij 150 gr. nu
Maandag:
CERVELAAT

100 gram
Dinsdag:
BOTERHAMWORST
100 gram

Maandag:

EIGENGEMAAKT
grof of fijn
Hierbij 500 gram panklare boerenkool nu 39

Dinsdag:

Hachévlees

Rookworst

500 gram

Hierbij 500 gram panklare rode kool nu

39

449

GROENTE EN FRUIT
week?hele Witte kool
Cox Orange
Sperciebonen

UIT ONZE BROODBOETIEK
Proeft u eens dat heerlijke verse brood van de ECHTE WARME BAKKER !

VAN ONZE BANKETBAiyCER
Chipolatastam
Gev. speculaas

318

van 365 voor
DIK STUK 25 gram
nu voor
\it\rvr
nu

PRACHTIGE
500 gram
2 kilo
VERSE
500 gr slechts

298

Aardappelen
Maandag:
1 kilo
Dinsdag:

PANKLAAR
500 gram

Woensdag:

PANKLAAR
500 gram

°

Wij verwennen u deze Q .%^-m f*%*mvf\f\****f*ri normale prijs 7,50 - nu bij elke
week met een heerlijke ö p6lS. Siagi OOiïlldari 25 - aan boodschappen slechts
r

verschillende smaken
normaal 119 nu
LUYK FRANSE MOSTERD
halspot van 108 voor
VIVO SPECULAAS
groot pak nu

DIEPVRIES
Soepgroente
Boerenkool

MEURS KRUIDNOOTJES

200 gram

Bon Serva 450 gram
KOOPMANS POFFERTJESMIX

Rode kool

VAATJE OMO
3,4 kilo nu

MET APPELTJES 450 gram nu

FRUBO
normaal 125 - onze prijs

KRAT
nu voor

van Groko 150 gram nu

HONIG BRINTA
van 139 voor

6 gebakbodems

Vivo pils

ZUIVEL-AFDELING
Volle verse melk

van 148 voor

Delft kleutertaai
500 gram
nu voor

1/1 liter

Vruchtenyoghurt

HONIG ERWTENSOEP
3 liter van 395 voor

Y-2 liter

VIVO SINAASAPPELSAP
1/1 liter van 135 voor
SMITH RINGLINGS
van 89 voor
VAN HOUTEN MIXED HAGEL
100 gram van 190 voor
DRIEHOEK GEVULDE SPECULAAS
250 gram

Yolly pudding

HONIG KIPPESOEP
van 97 voor

versch. smaken van 189 nu
Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 29 nov.

2 KEUKENROLLEN

POPLA normaal 209 - onze prijs nu

