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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Afscheid dr Lulofs
Dokter en mevrouw Lulofs nemen eind januari afscheid
van de praktijk en ook van Vorden. Een aantal patiën-
ten en vrienden willen hun een afscheidskado aanbieden.

Dokter en mevrouw Lulofs hebben bij informatie hun
nadrukkelijke wens te kennen gegeven voor een klein
afscheidskado. Mogen wij u vragen om uw spontane
bijdrage zo vlug mogelijk over te maken, uiterlijk op
dmsdag 25 januari op:

de Raiffeisenbank no. 3664.58.116; de Amro-bank no,
4863.02.059; de Nutsspaarbank no. 9231.00.008; de Boe-
renleenbank te Kranenburg no. 1551.00.009. U kunt
ook in de brievenbussen van de banken een enveloppe
met uw bijdrage doen. Bij alles de vermelding: „af-
scheidskado dokter Lulofs".

Een aantal patiënten en vrienden

Op l februari a.s. hoopt de Edelachtbare Heer

A. E. VAN ARKEL

gedurende 25 jaren het ambt van burgemeester
der gemeente Vorden te hebben vervuld.

Ter gelegenheid daarvan zal aan de jubilaris op
die datum des namiddags van 16.00 tot 17.30 uur
in ,,'t Wapen van Vorden" (Smit) een receptie
worden aangeboden.

Allen, die burgemeester en mevrouw Van Arkel
wensen te feliciteren, zijn van harte welkom.

Aangezien de burgemeester over twee jaren met
pensioen gaat, verzoekt de jubilaris tijdens deze
receptie geen toespraken te houden.

Aan de receptie gaat een buitengewone vergade-
ring van de raad vooraf. Deze vergadering begint
om 15.00 uur en wordt in de raadszaal gehouden.
Vorden, januari 1972.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de loco-burgemeester,
G. J. Bannink

de sekretaris,
Drijfhout

Gemeentenieuws
FOLDER OVER KINDERBIJSLAG

Het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering heeft
thans een folder uitgegeven die is gewijd aan de drie
kinderbijslagwetten: Algemene Kinderbijslagwet, Kin-
derbijslagwet voor löontrekkenden en Kinderbijslagwet
voor kleine zelfstandigen.
Helder wordt uiteen gezet waarop deze wetten recht
geven en voor wie zij bedoeld zijn. Tevens wordt op een
aantal onderdelen nader ingegaan.

Natuurlijk wordt ook duidelijk gemaakt hoe en waar
men een aanvraag om kinderbijslag moet indienen, ter-
wijl ook een en ander over de uitbetaling wordt verteld.
Tenslotte geeft de folder aan waar men in beroep kan
gaan als men het met een beslissing van de Raad van
Arbeid ten aanzien van een kinderbijslagaanvraag niet
eens is.
Wie de folder in zijn bezit wil krijgen, kan haar aan-
vragen bij het VSV, Rhijnspoorplein l, Amsterdam.
Slechts bij wat grotere hoeveelheden wordt een beschei-
den bedrag in rekening gebracht.

Nieuws van
de kerken

GEBEDSDIENST—GEBEDSWEEK VOOR DE
EENHEID DER CHRISTENEN

In het kader van de Week van Gebed 1972 voor de een-
heid der christenen zal, op verzoek van de Raad van
Kerken te Vorden-Kranenburg, in de dienst der gebe-
den tijdens de Interkerkelijke Jeugddienst a.s. zondag-
avond 16 januari gebeden worden voor deze eenheid.
De dienst begint om 19.00 uur in de Hervormde kerk te
Vorden. Voorganger is ds. Breeman, Gereformeerde pre-
dikant te Dinxperlo.
Na deze dienst zijn liturgieboekjes verkrijgbaar. Dit
boekje, samengesteld door de Wereldraad van Kerken
te Genève en het Centrum van Christelijke eenheid te
Lyon bevat Schriftgedeelten en gebeden voor de ge-
noemde week van gebed voor de eenheid der christenen.
Het centrale thema is dit jaar: „Een nieuw gebod geef
Ik u . . ." Johannes 13:34.
De Raad van Kerken wil u opwekken mee te bidden en
mee te werken aan de eenheid der christenen.

VROUWENVERENIGING TE WILDENBORCH
De Vrouwenvereniging te Wildenborch hoopt samen te
komen op donderdag 20 januari om half acht in de ka-
pel. (Dag en datum stonden verkeerd vermeld in het
kerkblad van de Hervormde kerk te Vorden.)

Jeugdsoos
De Jeugdsoos „Vorden" opent haar programma, waar-
van men de vorige week al iets kon lezen in dit blad,
met het optreden van de Amerikaanse hard-rock group
Django op zaterdag 15 januari a.s. in het Jeugdcentrum.
Deze groep bestaat uit vier muzikanten en twee roadma-
nagers te weten Lee Sanderson, Gunnard Antell, Danny
Lanik, Tommy en Bobby Coyne en Ruud Bosma. De
groep kwam in april van het vorige jaar naar Neder-
land en woont momenteel in een boerderij in Bantega,
een klein gehucht in de buurt van Lemmer.

Waarom kwam Django naar Nederland?
Gunnard: ,,Amerika is een verschrikking. Een puinhoop,
een wanhoop, een stervend land. We komen uit New
York City. Daar kun je niet meer wonen. We moesten
weg om in leven te blijven en zijn dus eigenlijk gevlucht.
We zijn naar Nederland gekomen, omdat we hoopten dat
onze muziek hier verkoopbaar zou zijn en omdat we
dachten dat Nederland ons zou bevallen."
En is dat zo? Lee: ,,We hebben eerst in Amsterdam ge-

woond, maar Amsterdam is als (New York. Ook een
verschrikking. Toen vonden we Bantega en het is on-
gelofelijk. We hebben het paradijs gevonden. Hier kun
je leven, jezelf zijn, nadenken."
De muziek die deze groep naar voren brengt is te ver-
gelijken met groepen zoals Grandfunk Railroad, Deep
Purple en Cactus. Tijdens het optreden hebben ze nog
een speciale bühne-act. We zouden nog meer over deze
groep kunnen vertellen maar a.s. zaterdag heeft men
de kans ze in levende lijve te zien. Zie ook de advertentie
in dit blad.

A. S. MAANDAG 17 JANUARI

gehele dag gesloten

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Nieuwe prins van De Deurdraejers
is nog niet bekend

A.s. zaterdag 22 januari om 11 minuten over 8 is het
dan zover. Op dat moment komt er een einde aan het
Prinsloze tijdperk bij De Deurdreajers dat begonnen
was toen op 13 november jl. oud-Prins Hans de Eerste
(H. van der Linden) de scepter neerlegde.

Nieuwe prins
Op een - naar wij ons hebben laten vertellen - uiterst
originele manier zal op 22 januari in de prinselijke resi-
dentie (café Schoenaker te Kranenburg) de nieuwe Prins
worden geïnstalleerd. Een PnM|die beslist geen gemak-
kelijke regeringsperiode tegWroet gaat. Want als wij
het verdere programma van De Deurdreajers gaan be-
kijken, dan moeten wij vaststellen dat hij de handen
meer dan vol zal krijgen als centrale en leidinggevende
figuur van het a.s. carnaval.

Vrijdag 11 februari NOS-RclBr Show m.m.v. twee zeer
bekende disc-jockeys, Go-Go-Girls, flash-lights, vloei-
stofprojektie enz. enz. met als hoogtepunt van deze
jeugdavond de Miss-verkiezing met als prijs een foto-
kamera en een draagbare radio, welke door Prins X
zullen worden uitgereikt.

Feestelijke stoet
Zaterdagmiddag 12 februari is het dan zover; om half 2
's middags zal de Prins met zijn gevolg ontvangen wor-
den in het gemeentehuis door burgemeester en wethou-
ders. Deze feestelijke stoet zal in optocht (hopenlijk on-
der begeleiding van de beide plaatselijke muziekkorpsen)
via een nog nader bekend te maken route naar het ge-
meentehuis trekken alwaar de Prins de sleutel van
carnaval vierend Vorden uit handen van de burgemees-
ter zal ontvangen. Hierna volgt het jaarlijkse bezoek
van Prins en gevolg aan respektievelijk Herstellings-
oord Villa Nuova en De Wehme. 's Avonds vindt het
bal voor gehuwden plaats in de feestelijk versierde en
verwarmde feestsalon.

Zondagmiddag is er de kindermiddag voorafgegaan door
de kinderoptocht. Tevens zal deze middag de oude
Jeugdprins aftreden en de nieuwe benoemd worden. De-
ze kindermiddag zal worden verzorgd door ,,De Cor-
dans" bekend van radio en televisie m.m.v. Wim Bosch.
De zondagavond is van oudsher de grote showavond

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: \

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensjw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

l herenpolshorloge met zwarte gevlochten nylon band;
l bankbiljet; l rose babypakje met muts in plastic ver-
pakking; l sleutel met hanger in zwart lederen etui van
schoenhandel Wullink; l rechter suède herenvingerhand-
schoen; l muts, kleur zwart-rood-wit; l kindermuts; l
paar gevoerde donkere herenhandschoenen; l autopcd;
l paar rood-wit gebreide vingerhandschoenen; l bruine
Schotse Colly hond; l paar gehaakte bruine glacé he-
renhandschoenen; 2 sleutels; l lichtbruine portemonnaie
met knipsluiting en inhoud; l portemonnaie met omslag
en inhoud, roodachtig; l groene kinderwant; l dames-
parapluie.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

waaraan dit jaar meewerken het Lowland Trio (als
kanttekening merken wij hierbij op dat zij het vorig jaar
ook op deze showavond aanwezig waren, doch het feit
dat het bestuur van de carnavalsvereniging meer dan 50
verzoeken heeft ontvangen om ook dit jaar het Lowland
Trio te kontrakteren heeft hen dan ook hiertoe doen
besluiten). Verder werken deze avond mee Wim Bosch,
Ciska Peters, Jaques de Beer, Harry Touw en vele an-
deren.

Tot besluit van dit carnaval volgen dan nog de maan-
dag- en dinsdagavond. Hel^eit dat alleen al de maan-
dagavond het vorig jaaij^Biim 1500 bezoekers trok,
maakt het onnodig hierover verder uit te wijden.

Tn Raad van Elf hebben dit jaar enkele wijzigingen
plaatsgevonden evenals bij de Dansmarietjes. Nieuwe
raadsleden zijn de beide oud-Prinsen Paul Eykelkamp
en Hans van der Linden, J^fen Huitink, Wim Nijenhuis,
Bert Overbeek, terwijl aSRieuwe Dansmarietjes zul-
len optreden A. Gotink, A. Nijenhuis, A Overbeek en
L. Haverkamp. Het feit dat de aftredende Dansmarietjes
en Raadsleden hebben toegezegd hun vvolle medewerking
te zullen blijven geven, wijst op de grote kracht en
teamgeest die er achter deze vereniging schuil gaat.
Wij wensen dan ook vanaf deze plaats De Deurdreajers
veel sukses in het carnavalsseizoen 1972.

Damrubriek
zwart

wit

Onze oud-wereldkampioen B. Springer speelde in 1930
tegen de Franse grootmeester dr A. Molimard en kwam

; tot de volgende stelling.
; De Fransman speelde hier met zwart l 21—27.

Hij meende daarmee schijfwinst te behalen doordat wit
gedwongen was tot 31 x 22. Hierna volgde 12—18 en
wit lijkt geen verweer te hebben. Groot was de verba-
zing van de Fransman toen Springer hem de volgende
kombinatie voorschotelde:

Wit Zwart
3) 48—42 18x27
4) 32x21 23x41
5) 21—17 11x22
6) 42—37 41x32
7) 38 x 29 en zwart gaf op want
de achterstand in schijven was te groot ge-
worden.

De stand van het probleem uit de vorige rubriek:

wit: schijven op 23, 28, 32, 38 en 47; zwart: schijven op
8, 9, 10, 17, 31 en 36. De oplossing:

Wit
47—41
28—22
32 x 5

Zwart
36x47
47 x 27 meerslag

Ons nieuwe probleem:
Wit: schijf op 27 en dam op 49; zwart: schijven op 11,
19, 26 en 39. De oplossing vindt u in de volgende rubriek.

Frankering WJ abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. H. Jansen (H. Doop) onderw.: Bekering
19.00 uur Interkerk. Jeugddienst (Raad van Kerken)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Hervormde
kerk. Voorganger ds. B. K. Breeman te Dinxperlo

R.K. KERK DORP

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Lulofs, telefoon (05752) 1255

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.

Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

-•^•3 BURGERLIJKE

««•boren: Johanna Wilhelmina, dochter van J. H. Schup-
pers en J. W. E. Barink; Jasper, zoon van F. van Baa-
ren en M. H. B. van Abeelen.
Ondertrouwd: Geen.
Ge-huwd: Geen.
Overleden: Albertus Hendrikus Johannes Mombarg, 60
jaar, echtgenoot van E. G. M. Eggink; Garrit Jan Hil-
ferink, 63 jaar, echtgenoot van A. Wolsink.

Biljarten
KLEIN BILJARTPROGRAMMA

In klasse C2 van het biljartdistrikt Zutphen & Omge-
ving werd slechts één wedstrijd gespeeld. Het Vordense
KOT 2 behaalde een 5—2 zege op de Pauw l uit Warns-
veld.
In klasse C4 werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Pelikaan 3—Pauw 3 9—0; Lindeboom 4—DLS 3 7—2;
Carambole 3—KOT 6 7- 2; KOT 7—Voorst 3 5—4.



SUPERMARKT
PRESENTEERT:

-¥-

•¥•

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks

KLAPSTUK MET KLEIN BEENTJE

500 gram

RI/NDERSTOOFL4PPEN

MAGERE VARKENSLAPPEN

500 gram

500 gram

VARKENSFRICANDEAU

ONS BEKENDE

500 gram

SOEPP4KKET

98

278

338

368

388

228

HAM

GEKOOKTE LEVER

BOERENMETWORST

GEKOOKTE GELDERSE

alleen aan stuk

750 gram 99

700 gram 89

750 gram 89

200 gram 99

PRODENT TANDPASTA

familietube 780

SH4MPOO

literflacon

elke 2e tube

voor slechts

S/G/.REN doos van 50 stuks

normaal 7 7 f — nu voor

WITTE PEPER
busje van 50 gram voor

NOOTMUSKAAT

busje van 50 gram voor

BRILLO SOAPPADS

dubbel pak

ZAG WATTEN

groot pak

van 788 voor

voor

69

159

900

89

89

169

65

Pak van 250 gr.

DUCHESSE

BONBONS

van 770 voor

129
van 200 voor

159

Petit beurre

BISKWIE

2 pakken voor

85

Grote zak

van 400 gram

HOESTMEL4NGE

voor slechts

139

Grote

THEEKR4NSEN

2 pakken voor

89

BIJ AANKOOP VAN EEN

Unox rookworst 1 pak zuurkool
V4N 65 VOOR

Herschi

VRUCHTEN-
LIM^4DE 89

elke 2e fles

KRENTEBROOD

MET SPIJS

populair

van 755 voor

Zuivere

BIJENKONING

per beker

van 704 voor

129 89

VENZ HAGEL

puur

per zakje

van 96 voor

89

Lekker snoepje

ZEEUWSE

W» FELS

grote zak

79

GROOT PAK

NOBO
SPRITS

VAN 703 VOOR

f rambozen-bessenwijn met jenever van f 3,95

1 fles Jus d'Orange GRATIS!
Instant

POEDERKOFFIE

200 gram

van 450 voor

398

P.C.D. Roodmerk

KOFFIE

500 gram

van 389 voor

359

Grote fles

TOMATEN-

KETCHUP

voor slechts

98

Unox

BAMI GORENG

literblik

nu voor

169

Jampot van 8 st.

KN4KWORST

van 725 voor

98

Groente en Fruit
PRACHT BANANEN

JAFFA SINAASAPPELEN

per net 79 stuks 21/2 kg

GOLDEN DELICIOUS exportkwaliteit

GOUDGELE ANDIJVIE

BLANKE CHAMPIGNONS

PANKLARE RODE KOOL

heel kilo 98

voor 798

2 kilo 729

kilo 739

kilo 98

200 gram 709

500 gram 35

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

WIJN MET FR4NSE COGN4C

van Adel van 375 voor

REINE VICTORIA PRUIMEN
3/4 literpot van 735 voor

LEVERP4STEI
2 x 200 gram van 730 voor

Uit onze diepvries:

SPIN4ZIE pak van 450 gram

CHINESE SPERZIEBOONTJES

blik van 98 voor

4LL ZEEPPOEDER
economie pak

EUROP4 PANTY'S

2 paar

van 74,40 voor

voor

325

119

109

49

79

1098

250



Vlet grote blijdschap geven
ivij kennis van de geboorte
iran ons dochtertje en zusje
Johanna Wilhelmina

JOLANDA
J. H. Schuppers
J. W. E. Schuppers-

Barink
Johnny

Vorden, 4 januari 1972
Het Wiemelink 59

Voor de vele blijken van
medeleven, hetzij persoonlijk
of schriftelijk, met het heen-
gaan van mijn lieve vrouw,
moeder, groot- en overgroot-
moeder

BERENDINA EGGINK
zeggen wij hartelijk dank.

Namens de familie:
G. Bultman

Vorden, januari 1972
Almenseweg 18

Waar het ons niet mogelijk
is allen persoonlijk te be-
danken willen wij door Con-
tact allen mede namens mijn
vrouw hartelijk danken voor
al de goede wensen die wij
bij onze 80e verjaardag
mochten ontvangen, hetzij
per telefoon, kaartjes en
persoonlijk bezoek.
Tevens hartelijk dank voor
alle bloemen en kadoos, ons
geschonken. Gij allen hebt
deze dag tot een hele blijde
dag voor ons gemaakt.
God zegene u allen in 1972.

A. J. Lenselink
E. L. Lenselink-

Huizinga

A.s. zondag 19.00 uur
Ned. Hervormde kerk

Interkerkelijke
Jeugddienst

Ds. Breeman

Te koop g.o.: Ford Taunus
12M b.j. '66. Te bevr. Van
Delft, Burg. Galléestraat 14
Vorden

Te koop: Drachtige MRIJ-
vaars. Vader Hugo, gem.
moeder 4475 kg 3,99 vet,
290 dagen, 180 kg vet.
D. A. Lenselink, Zomer-
vreugdweg 9, Vorden

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten

. zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:
„De Panne"
BK 46a, Holten

A.s. zondag 19.00 uur
Ned. Hervormde kerk

Interkerkelijke
Jeugddienst

Ds. Breeman

Te koop: Donkergroene kin-
derwagen, helft nieuw-prijs.
G. H. Eenink, Het Kerspel
11, Vorden

Te koop: G.o.h. kinderwa-
gen. De Steege 27 Vorden

Te koop: Een roodb. nuch-
ter vaarskalf. W. Klein Bra-
mel, Galgengoor Vorden
telefoon 1534

VOOR UW

familie-
drukwerk

naar

Drukkerij
Weevers
Zangfes, piano-
les voor
beginners ?

ü-llen de Waard-
Stroink
dipl. A'dams Conservat.
Beatrixlaan 14, Vorden
Telefoon 2049

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en gr\js

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar !

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

HENK BOSCH
en
GEES LEUNK

ï
"iEr

Kerkelijke bevestiging en inzegening van
het huwelijk D.V. woensdag 19 januari a.s.
om 13.30 uur in de Ned. Hervormde kapel
te Bronckhorst door de weieerwaarde heer
ds. J. Kronenburg.

Bronckhorst, Onderstraat l
Lochem, Molenweg 2
januari 1972

Toekomstig adres: Berend van Hackfortweg 73,
Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

foQQfflHMKHHHfflOBOOgQm^^

1922 1972

Zo de Here wil en wij leven hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen op woens-
dag 19 januari a.s. ons 50-jarig huwelijk te
herdenken.

H. RIETMAN
en
J. RIETMAN-BUUNK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in de zaal van ,,'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

Vorden, januari 1972
Eldersmaat l

Tot onze diepe droefheid overleed nog geheel on-
verwacht, mijn lieve man, onze lieve vader, be-
huwd- en grootvader

GARRIT JAN HILFERINK
echtgenoot van A. Wolsink

in de ouderdom van 63 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

A. Hilferink-Wolsink
kinderen, behuwd, en kleinkinderen

Vorden, 7 januari 1972
Het Hoge 48

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Heden behaagde het de Heer tot Zich te nemen
mijn inniggeliefde vrouw en onze moeder en oma

GERRITDINA HULSHOF
echtgenote van A. J. Klein Ikkink

op de leeftijd van 76 jaar.

„Wie maar de goede GoWkt zorgen,
op Hem hoopt in bangst gevaar,

is veilig en geborgen,
en redt hij goddelijk wonderbaar".

Vorden: A. J. Klein Ikkink
Winschoten: C. A. Klein Ikkink

E. Klein Ikkink-Zwevcrink
Jan, Corry
Elly

Vorden, 7 januari 1972
Oude Zutphenseweg 5

De teraardebestelling heeft plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed onze geachte werkgever, de heer

A. MOMBARG

in de leeftijd van 60 jaar.

Zijn nagedachtenis zal door ons in hoge ere wor-
den gehouden.

Personeel „Mombarg"

Kranenburg-Vorden, 5 januari 1972

Het Groene Kruis
AFDELING VORDEN

verzoekt u vriendelijk de

kontributie 1972
ad f 15,-
voor l februari over te maken op
bankrekening 3664.04.962 bij Coöp.
Raiffeisenbank of op postgiro 847903
t.n.v. Groene Kruis.

Na l februari wordt u een kwitantie
aangeboden verhoogd met inkasso-
kosten.

Denkt u er wel aan dat de kontributie ƒ 15,—
bedraagt. Zij die reeds ƒ 12,50 hebben betaald,
worden verzocht alsnog ƒ 2,50 over te maken.

Het bestuur.

Na een moedig gedragen lijden, voorzien van de
laatste H. Sacramenten, ging toch nog plotseling
van ons heen mijn lieve man, onze dierbare vader,
schoonvader en opa

ALBERTUS HENDRIKUS JOHANNES
MOMBARG

echtgenoot van Elisabeth Grada Maria Eggink
in de leeftijd van 60 jaar.

Fam. Mombarg

Kranenburg-Vorden, 5 januari 1972
Ruurloseweg 68

De begrafenis heeft plaats gehad op het R.K.
kerkhof te Kranenburg.

Heden nam de Here tot Zich onze lieve man,
vader, grootvader en zwager

HUIBERT JAN BASTIAAN VAN ZELST

in de leeftijd van 80 jaar.

Warnsveld: J. C. van Zelst-Nipius
Haarlem: Tr. Frevel-van Zeist

R. Frevel
Apeldoorn: J. H. van Zeist

A. van Zelst-Brethouwer
Apeldoorn: H. J. van Zeist

W. van Zelst-van Beek
Marokko: Fr. van Zeist

H. van Zelst-Ludwig
en kleinkinderen

Vorden: Chr. Nipius
Eefde: P. C. Nipius

C. V. V. Nipius-van Enk
Vorden: C. L. Nipius-Egbers
Vorden: E. C. Nipius

Warnsveld, 6 januari 1972
De begrafenis heeft plaatsgehad te Apeldoorn.

Heden is plotseling van ons heengegaan mijn in-
niggeliefde man, onze beste zorgzame vader, zoon,
b«huwdzoon, broeder, behuwdbroeder en oom

GERRIT GROOT JEBBINK

in de leeftijd van 45 jaar.

G. Groot Jebbink-Ottervanger
Gerard en Wil

:

Hans en Willy

Rotterdam, 10 januari 1972
Icarusstraat 50

De overledene ligt opgebaard in de aula Zwaan-
hols 85, Rotterdam, bezoek aldaar woensdag en
donderdagavond van 19.00 tot 19.30 uur.
De begrafenis zal plaats hebben vrijdag a.s. op
de Algemene Begraafplaats Hofwijk te ca 15.00
uur. Vertrek vanaf woonhuis te 14.30 uur.

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Voor ons kantoor zoeken wij een

MEISJE
van ca 15 - 18 jaar.

voor werkzaamheden op de afdeling Boekhouding of het
Archief.

Een speciale kantooropleiding is niet vereist.
Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tijdens de kantoor-
uren alsmede op maandagavond van 7-8 uur.

Desgewenst kan men ook schriftelijk of telefonisch
kontakt met ons opnemen (telefoon 05750-5551 toestel
353).

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

POT SPAR JAM 900 gram van 218 voor 198

2 PAKJES SPAR MARGARINE van 88 voor 78

1 DOOS THEEZAKJKS van 90 voor 69

2 FLESSEN SPAR SINAS van 184 voor 138

BLIKJE LEVERPASTEI van 73 voor 65

l PAK SPAR RIJST van 115 voor 98

SPAR ONTBIJTKOEK van 99 voor 89

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING van 114 voor 98

500 GRAM JONGE KAAS 285

PAKJE KNORR KIPPESOEP van 65 voor 55

10 KERSENSTOKKEN van 98 voor 89

150 GRAM BOERENMETWORST van 125 voor 108

l BLIK SPERZIEBONEN van 89 voor 69

14 en 15 januari: 14 MANDARIJNEN 198

REMMERS
DE SPAR'

KOPEN BIJ'DE SPAR,
JS SPAREN BIJ DE KOQP*

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

GBV GEBR.BARENDSENVORDEN
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

Balans

meubelen
en
tapijten
Donderdag 18 januari 1972 begint onze ba-
lansopruiming van meubelen en tapijten.

Wij brengen een grote partij klasse-meube-
len en tapijten voor zeer aantrekkelijke
pryzen.

Het aanbod is groot, de pnjzen zyn klein,
desondanks haast u, want hiervan wil ieder-
een natuurlijk profiteren !

4 eefkomersfoelen in diverse kleuren
speciale prijs ƒ 752,00

Eetkamertafels in vast en tuimelblad
speciale prijs vanaf ƒ 65,00

Bergmeubels d? v. maf en en modellen v.a. ƒ T 86,00
Bankstel/en d/v. modellen en kleuren v.a. ƒ 432,00

2-persoons houten slaapkamer
kompleet met kast en toilet ƒ 748,00

Diverse bankstellen, bergmeubels, eethoeken, komplete slaapkamers, TV-
meubelen en -tafels, salontafels, eetkamertafels, minisets, poufs, l- en 2-
persoons stalen ledikanten, onderschuif- en opklapbedden, l- en 2-persoons
polyeter matrassen, diverse opberg- en ladekastjes

alles met 10 tot 25 procent korf ing /

Linnenkasten 2-deurs half hang, half leg
zelf monteren ƒ 738,00
Linnenkasten 3-deurs hang en leg
zelf monteren ƒ 235,00
GROTE 2-DEURS KAST
origineel teakhout, zolang de voorraad strekt, gemonteerd ƒ 252,—
Ie KEUS KWALITEITSTAPIJTEN
nylon 400 cm breed, per strekkende meter vanaf ƒ 69,—
PRACHT HOOGPOLIG NYLON SLAAPKAMERTAPIJT
360 cm breed, per strekkende meter ƒ 79,—

FA A. J. OBELINK & ZOON
Komplete woninginrichting - AALTEN - Hogestraat 16 - Tel. 05437-2803
Maandagmiddags gesloten, vrijdags geopend tot 's avonds 21.00 uur
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ECHTE BAKKER

HOF
Vordea - 'l Hoge 24
Telefoon 1394

OPHEFFINGS
UITVERKOOP
WINKEL

Alles moet weg Profiteer ervan

FIRMA

NIEUWSTAD

TEL 1474 VORDEN

Jeugdsoos
„Vorden'

PRESENTEERT ZATERDAG 15 JA-
NUARI A.S. DE AMERIKAANSE

HARD-ROCK GROUP

Django
aanvang 19.30 uur in het Jeugdcen-
trum Vorden

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TOTAL

TANK HET BIJ
NIEUWSTAD VORDE:N

Centrale verwarming
om zelf fe bouwen,
overal alles heerlijk warm!
Vraag vandaag nog alle inlichtingen.

A. B. NIJEIMHUIS
Vorden De Steege 5 - Telefoon 05752-1843

GEVRAAGD:

net meisje
VOOR DE HUISHOUDING

M. G. JANSEN
Burg. Galléestraat 42 - Vorden - Telefoon M r» l

Uierneffen
Wees zuinig aan uw goede
fok- en produktiekoeien:
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Ook afdoende
voor melk laten lopen. Ner-
gens zo goedkoop. Per stuk
ƒ 32,-, bij 5 stuks ƒ 3n
Franko thuis.

A. R. Wcrgenvoorf
Sfcrfffirfc/ifing

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Wegens verhuizing naar
H. K. van Gelreweg 4

GESLOTEN
van 17 tot en met 22
januari

SCHOENMAKERIJ
VISSER

Te koop: l MRIJ-dragende
vaars bijna aan de telling.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, telefoon 6735

Wie wil mij een of twee
ochtenden per week helpen
in de huishouding?
Mevr. Roelofsen, Molenweg
19, Vorden

Te koop: Elektrische kook-
plaat m. bijpassend
3 drooglijnpalon;
nylon vilttapijt rood; Solex
Oto z.g.a.n.
Te bevragen bij W. Oortgie-
sen, Almenseweg 39a Vor-
den

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Dé

Meubelen
Matrassen

Gordijnstoffen

Vloerbedekking
al kamerbreed tapijt van f 69,- p.meter

(5 kleuren)

A.s. donderdag 13
beginnen
met onze

MOMBARG
Kranenburg

ZONDAG 16 JANUAR

orkest

THE EVENING
STARS

CORD1A
HENGELO (GLD.)

BARS GEZELLIGHEID

Donderdag 13 januari a.s. begint onze grote verbouwings

ook exclusieve dessins
Schildersbedrijf J. M. UITERWEERD Vorden

belachelijk lage prijzen
Ruurloseweg 35 — telefoon 05752-1523



Donderdag 13 januari 1972

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 41

Ongeval
Bij een botsing tussen twee personenauto's op de Vor-
denseweg in de gemeente Warnsveld is de wagen van
de heer P. uit Deventer geheel vernield en die van de
heer D. uit Hengelo G zwaar beschadigd. Persoonlijke
ongelukken deden zich niet voor.

Turnen
GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA
Deze maand is de turnkring De Graafschap gestart met
kompetitiewedstrijden turnen. Sparta uit Vorden is in-
gedeeld in de poule met de verenigingen Brinio uit Lo-
chem, DOS uit Barchem, LGV uit Laren en DGV uit
Diepenheim.
De dames van Sparta wonnen hun eerste kompetitiewed-
strijd tegen Brinio uit Lochem met 172,9 tegen 162,3
punten. Zaterdagmiddag turnden de meisjes-aspiranten
van Sparta tegen de meisjes van LGV uit Laren. Ook
deze wedstrijd werd door Vorden gewonnen en wel met
278,3 tegen 254 punten.

Waterpolo
HEREN VAN VORDEN BEHAALDEN GELIJKSPEL
Het eerste herenzevental van Vorden behaalde zater-
dagavond in Deventer een verdienstelijk gelijkspel te-
gen AZC 2 uit Apeldoorn. De Vordenaren kregen in deze
ontmoeting al gauw een nummerieke meerderheid toen
één der Apeldoorners voor een minuut het water werd
uitgezonden. Vorden wist hier echter niet van te pro-
fiteren, integendeel men liep zelfs een O—l achterstand
op. Even later knalde Parmentier van grote afstand
tegen de lat. Een fout in de Vordense defensie stelde
de AZC-midvoor in staat er O—2 van te maken. Weinige
ogenblikken later werd het zelfs O—3 en leek Vorden
een grote nederlaag tegemoet te gaan. Vlak voor de
rust werd het evenwel l—3 toen Vorden een strafworp
kreeg toegewezen die door De Beus werd benut.
Na de hervatting had Vorden het beste van het spel en
kreeg de AZC-defensie het zwaar te verduren. Uit een
pass van Krijt bracht De Beus de stand op 2—3. Gedu-
rende twee minuten speelde Vorden hierna met zes man
aangezien Brandenbarg tweemaal uit het water werd
gezonden. In die periode bracht eerst De Beus de stand
uit een pass van Parmentier op 3—3 waarna de Apel-
doorners via een afstandsschot wederom de leiding na-
men 3—4. Vlak voor tijd schoot Eggink van grote af-
stand de gelijkmaker 4—4 in.

NEDERLAAG HEREN 2 TEGEN BRUMMEN
Het tweede herenzevental van Vorden speelde in De-
venter tegen het eerste team van Brummen. De bezoe-
kers namen al gauw een O—l voorsprong terwijl even
later een afstandsschot de roos trof O—2. Bij Vorden
verrichtte Sikkens enkele goede reddingen en voor-
kwam zodoende zeker schijnende doelpunten. Door op-
nieuw een afstandsschot liep Brummen verder uit tot
O—3. Vorden kreeg in de eerste helft nogal wat kansen
maar het schieten liet evenwel te wensen over.
In de tweede helft liet Verstoep na een fraaie doortik-
bal van Eggink een goede kans liggen. Even later werd
do eindstand l—3 bereikt toen Eggink uit een pass van
Verstoep scoorde.
Het derde zevental van Vorden leed een 11—O neder-
laag tegen Nymph l, na een O—4 achterstand bij de
rust. De aspiranten verloren met 5—l van WZC uit
Wijhe.

Volleybal
Groot was de vreugde van het Vordense DASH-dames-

i toen men het nieuwe jaar inzette met een 3—0
overwinning op het sterke Valto 1. DASH blijft hier-
door aan de leiding met liefst 5 punten voorsprong.
In de 3e klasse dames maakte DASH 2 een goede beurt
bij de eerste ontmoeting in 1972 tegen Wilhelmina 6
dat met 3—O het veld moest ruimen. DASH 3 kon het
tegen het vierde van de Vordense dames wel klaren en
klom dankzij een 3—O zege naar de vierde plaats. Het
tweede bezet ook hier de bovenste plaats met 23—l set-
standen uit 8 wedstrijden.

Bij de heren ging het niet zo best daar DASH l haar
eerste nederlaag van dit seizoen leed tegen Lovable, dat
niet zoveel last had van de oliebollen en met 2—l won.
DASH 2 moest in aktie komen tegen koploper WIK l
maar de Steenderense heren waren iets sterker 2—1.
Voorlopig bezet DASH l nog de tweede plaats met 16

2 uit 6 wedstrijden en staat DASH 2 op de zesde plaats
van de ranglijst met 11- 13 uit 8 wedstrijden.

1< 3e klasvse A was DASH 3 heren nog in ruste en
/ocloende vierde met 10--8 uit 6 wedstrijden,

li jongens junioren deed DASH A het uitstekend
Wilhelmina A dat met 3—O verloor.

Dammen
DCV ORGANISEERT HUISDAMMERSTOERNOOI

Tijdens de ledenvergadering van de Vordense damclub

DCV deelde het bestuur mede voornemens te zijn een
toernooi voor huisdammers te organiseren, mits er vol-
doende belangstelling voor blijkt te bestaan.
Voorzitter J. F. Geerken sprak in zijn openingswoord
de voldoening uit dat het eerste tiental dankzij een
fraaie derde plaats op de ranglijst in de Gelderse hoofd-
klasse, zich heeft gehandhaafd. Het tweede tiental zal
dit seizoen in haar afdeling in de middenmoot eindigen.
Uit het jaarverslag van sekretaris W. Heuvink bleek dat
de vereniging momenteel 28 seniorleden en 40 juniorle-
den telt. Het jaarverslag van penningmeester B. Nijen-
huis maakte gewag van een batig saldo.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
W. Heuvink, H. Wansink en H. Esselink bij akklamatie
herkozen. Om het materiaal te kunnen uitbreiden zal
binnenkort een verloting worden georganiseerd.
Na de pauze werd B. Smeenk gehuldigd als clubkam-
pioen. Het bestuur van DCV heeft de fam. Heuvink
dezer dagen ter gelegenheid van de geboorte van een
baby een reuzenkrentebrood aangeboden. De heer Heu-
vink maakt nl. deel uit van het bestuur. Deze geste werd
zeer op prijs gesteld.
De afgebroken partij uit de kompetitiewedstrijd DCV 2
—DCL l tussen J. Hoenink en Stok is geëindigd in een
overwinning voor de Vordenaar zodat de einduitslag
10—10 werd.

Voetbal
FEESTAVOND V.V. VORDEN
Zaterdagavond 22 januari houdt de voetbalvereniging
Vorden in ,,'t Wapen van Vorden" haar jaarlijkse feest-
avond. Medewerking aan deze feestavond zal worden
verleend door het cabaretgezelschap X—Y—Z uit En-
schede. Dit gezelschap brengt een programma onder het
motto „Lachinjekties". Hot programma omvat o.a. kor-
te sketsjes, akkordeonduo, sneltekenen, zang, komisch
goochelen etc. Na afloop van het cabaretprogramma is
er bal m.m.v. het dansorkest The Moodchers.

VORDEN VERLIEST EERVOL VAN TERBORG
Het eerste elftal van Vorden heeft in Terborg een licht-
wedstrijd gespeeld tegen Terborg 1. De thuisclub, uit-
komend in de 4e klas KNVB, won deze ontmoeting met
3—2. De wedstrijd was amper enkele minuten oud of
de bezoekers keken reeds tegen een l—O achterstand
aan. De op rechts doorgebroken rechtsbuiten van Ter-
borg gaf doelman Meyer geen schijn van kans. Na dit
snelle openingsdoelpunt ontstond er een aantrekkelijke
wedstrijd met aan weerszijden redelijk opbouwend voet-
bal. In de tiende minuut werd het gelijk toen de ver
opgerukte rechtsachter Bloemendaal keihard inkogelde
l—1. De thuisclub, iets sterker op het middenveld, nam
een kwartier voor rust een 2—l voorsprong toen een
cornerbal op rechts ineens in het Vorden-doel belandde.
In de tweede helft hetzelfde snelbeeld met een aanval-
lend iets sterker Terborg. Da^^itegen waren de tegen-
aanvallen van Vorden niet van gevaar ontbloot. Zo za-
gen Nijenhuis en Hengeveld enkele goede schoten fraai
door de Terborg-doelman gestopt. Halverwege de twee-
de helft bracht de midvoor van Terborg de stand op
3—1. Tien minuten voor tijdjbrak Nijenhuis op links
door, zijn pass werd door i^Plelink vakkundig afge-
rond 3—2.

VORDEN VOETBALDE TEGEN DAVENTRIA
Vorden l benutte de vrije zondag door een vriendschap-
pelijke wedstrijd te spelen tegen hot drie klassen hoger
spelend Daventria uit Deventer. De ploeg van Gerrit
Niehaus telde enige invallers, terwijl Vorden eveneens
een viertal invallers had. Desalniettemin werd het een
redelijk gespeelde wedstrijd, waarbij door beide teams
keihard werd gewerkt. Na een kwartier namen de be-
zoekers een O—l voorsprong toen doelman Meyer over
de bal heen dook. Een fout van de Daventria-doelman
werd een half uur later door Zweverink afgestraft l—1.
Vlak voor de rust werd de stand op l—2 gebracht.
In de tweede helft opnieuw een technisch beter spelend
Daventria dat na tien minuten tot l—3 uitliep. Henge-
veld verkleinde de stand tot 2—3. In de slotfase liep
allereerst Daventria uit tot 2—4 waarna Holsbeke de
eindstand 3—4 liet aantekenen.
Vorden l afdeling zaterdag speelde tegen Vorden 4. Qua
spelinzicht en samenspel toonden de spelers van Vorden
4 (gemiddelde leeftijd 33 jaar) zich de betere ploeg.
Door een doelpunt van Nijenhuis won Vorden 4 tenslotte
met l—0.

HUISKES
rijdende speciaalzaak
Hengelo, Enschede, Delden
demonstreert:

VORDEN:

ELNA
BERNINA
HUSQVARNA

markt 17-18.30 uur donderdag 13 jan.
EIBEBGEN:

vrijdag 14 jan. 't /wikkelersplein van
18.30-20.30 uur.

Wilt u liever een demonstratie thuis? 't Kan ook
's avonds. Maak even een afspraak aan de show-

en of belt u voor één dubbeltje 05400-17575 of
05420-11112

Geachte
adverteerder
Hoezeer het ons ook spijt, wij kunnen voor
telefonisch opgegeven advertenties

beslist
GEEN reklames in ontvangst nemen! Zorg er
daarom voor, uw advertenties schriftelijk (of
mondeling) aan ons door te geven. Het spaart
u (en ons) een boel narigheid.

KOMPETIT1ESTANDEN V.V. VORDEN
Bij de aanvang van de tweede helft van de kompetitie
a.s. zondag, blijkt de positie van Vorden l op de rang-
lijst weinig rooskleurig te zijn. De geelzwarten staan op
de voorlaatste plaats met vier punten achterstand op
Vios (twee ploegen zullen aan het eind van de kompe-
titie moeten degraderen) zoals uit onderstaande stand
blijkt: Reunie 11—17, Zutphen 12—17, Markelo 11—15,
Witkampers 11—12, MEC 10—11, Kotten 10—11, DEO
11—11, KSV 11—11, Vios 10—9, Vorden 10—5, Ruurló
10—1.
Vorden 2 doet het in de 2e klas N beter zoals uit de
stand blijkt: Markelo 3 12—19, Neede 3 12—18, Vorden
2 13—18, RKZVC 2 13—13, PAX 3 12—12, Sp. Lochem
3 13—10, Halle 2 11—9, Eiborgen 3 11—8, DEO 2 12—7,
Reunie 3 11—6.
Vorden 3 voert in de 3e klas M de ranglijst aan met 20
punten uit 12 wedstrijden, Klein Dochteren 2 13—18,
Witkampers 2 9—15, Ruurló 2 12—14, SVBV l 12—13,
Eibergen 5 12—10, Markelo 4 11—9, Sp. Lochem 4 11—
6, Reunie 4 10—5, GSV 2 12—4.
In de afdeling van Vorden 4 is de stand: Socü 2 13—26,
Loenermark 4 12—20, Oeken 2 12—18, Vorden 4 12—11,
Zutphania 4 12—10, Be Quick 5 12—9, De Hoven 5 11—
7, Voorst 4 12—7, Gorssel 2 13—7, Warnsveldse Boys 3
11-̂ 5.
In de afdeling van Vorden 5 is de stand: Sp. Brummen
6 12—21, Warnsveldse Boys 5 10—16, Steenderen 3 9—
15, Hercules 3 9—13, Zutphen 5 11—12, Zutphania 5
9—7, Vorden 5 11—6, Voorst 6 10—5, Ratti 3 10—4,
Baakse Boys 4 11—3.
Het eerste elftal van Vorden l afdeling zaterdag doet
het zeer verdienstelijk. Vorden bezet nl. de derde plaats
in de 3e klas G. De stand luidt: Ratti l 9—18, AZSV 5
9—13, Vorden l 9—12, SSS-E 4 10—11, Sp. Haarlo 3
8—7, DZSV 5 7—5, SKV^É^IO—4, DZC 4 10—2.
Het tweede elftal moet no^^en boel leren zoals uit de
stand blijkt: DZC 3 9—16, Oldenkotte 9—16, Sp. Haarlo
2 7 12, AZSV 6 9—10, Zolos 4 9—6, SKVW 4 8 4 ,
SSS-E 5 8—4, Vorden 2 9—0.

9VOETBALPROGR
VOETBALVERENIGING VORDEN

Reunie l—Vorden 1; Eibergen 5—Vorden 3; Vorden 4—
Be Quick 5; Vorden 5—Voorst 6.
Vorden l afdeling zaterdag speelt thuis tegen Sp. Haar-
lo 3; het tweede elftal speelt uit tegen Sp. Haarlo 2.

RATTI l — VIOS BELTRUM 2
Ratti's eerste speelde zondagmorgen op eigen terrein
een vriendschappelijke wedstrijd tegen het tweede elftal
van Vios Beltrum maar moest met l—4 het loodje leg-
gen. Bij de thuisclub bleek de achterhoede het zwakste
deel, waar doelman Huitink op doktersadvies voorlopig
afwezig is en vervangen werd door Heuvelink. Nadat
Ratti in de eerste helft vele aanvallen op het Vios-doel
niet beloond zag o.m. door slecht schieten en de kwali-
teit van de Vios-keeper, kon G. Huitink bij een onover-
zichtelijke situatie een lage voorzet inknallen l—0. De
gasten hadden het antwoord klaar en schoten de gelijk-
maker achter Heuvelink nog voor de rust inging l—1.
Na de thee werd het in de tiende minuut l—2 toen de
Ratti-keeper een lage bal door zfln handen liet glippen.
Kort achter elkaar scoorde Vios nu twee doelpunten
door gebruik te maken van te ver opdringen van de
Ratti-defensie. Bij de groenwitten probeerde Heuveling
nog om het laatste doelpunt te keren vanaf de doellijn
maar dit had geen sukses. Ratti had haar opstelling nog
gewijzigd door na de rust Schoenaker te vervangen door
Polman het bleef l—4 voor de gasten die hiermee wel
voldoende beloond waren.

VIOS BELTRUM 3 — RATTI 2 3—2
De Ratti-reserves speelden een vriendschappelijke wed-
strijd in Beltrum tegen het derde van Vios. Het werd
een kleine 3—2 zege voor de thuisclub. Ratti trad met
drie invallers in het veld en ondanks dit gehavende elf-
tal was zij zeker niet de mindere en geregeld moest de
Vios-keeper in aktie komen voor snelle attaques van de
groenwitten. Na 20 minuten nam Vios via de midden-
voor de leiding die van verre afstand een hoge bal ach-
ter Roelvink in het net deponeerde l—0. Dankzij de
ijverige en technisch goed spelende Bekken kon Ratti
na enkele minuten gelijk maken, maar nog voor het
rustsignaal maakte de thuisclub gebruik van een scher-
mutseling voor het Ratti-doel en kreeg zo andermaal
de leiding 2—1.
De tweede helft was nauwelijks enkele minuten oud of
opnieuw werd de stand in evenwicht gebracht een
„lange" bal via de voet van Veenhuis werd door een
der Vios-backs per abuis achterover gekopt waar Bleu-
mink het leer onderschepte en resoluut scoorde 2—2. Vijf
minuten voor het einde kwam de thuisclub aan de win- :
nende goal door een misverstand in de Ratti-achterhoe- ;
de af te straffen 3—2.

RATTI-VETERANEN TEGEN DOETINCHEM
De Ratti-veteranen hebben er veel voor over om zich
in puike konditie te houden, maar de reis naar Doetin-
chem zal hen nog lang heugen, gezien de 7—l neder- .
laag die zij leden tegen de Doetinchem-veteranen. Men i
bleek bij aankomst in Doetinchem nog enkele spelers
te weinig te hebben, die werden „geleend" van de thuis- j
club zodat het team behoorlijk gehavend was. Niettemin
slaagde Ratti er in om de leiding te nemen dankzij Cup-
pers die in harmonieus samenspel met Rondeel een ju-
weel van een doelpunt produceerde O—1. De thuisclub

kwam snel terug en Huitink moest nu diverse malen
„vissen". Bij de rust was de stand 4—l voor de gast-
heren. Na de thee hadden de groenwitten de „pijp" bijna
leeg. De thuisclub wist nog driemaal het net te vinden
waardoor de eindstand 7—l werd voor Sp. Doetinchem.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI

Ratti l afdeling zondag krijgt thuis Ulftse Boys 1.
Ratti l afdeling zaterdag krijgt bezoek van DZSV 5 uit
Dinxperlo terwijl Ratti 2 afdeling zaterdag DZSV 3 gaat
opzoeken.

(Nagekomen familiaberichten)

Met groot leedwezen geven wij kennis van het
overlijden van onze geachte voorzitter, de heer

A. H. J. MOMBARG

in de leeftijd van 60 jaar.

Wij verliezen in hem een krachtige persoonlijk-
heid die voor het welzijn van de buurt alles over
had. Hij zal steeds in onze herinnering blijven
voortleven.

Bestuur Buurtvereniging
„Kranenburgs Belang"

Vorden, 5 januari 1972

Heden overleed plotseling te Rotterdam tot onze
grote droefheid onze lieve zoon, broer, zwager
en oom

GERRIT GROOT JEBBINK
echtgenoot van T. Ottevanger

op de leeftijd van 45 jaar.

Vorden: Fam. Groot Jebbink
..Jimmink"

Fam. Schurink

Zutphen: Fam. Groot Jebbink

Sneek: Fam. Groot Roessink

Vorden, 10 januari 1972

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg

i

12 jan. NVEV fondue-avond in hotel Leemreis
12 Jan. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
13 jan. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
13 jan. Ledenvergadering vogelvereniging Ons

Genoegen in ,,'t Wapen van Vorden"
14 jan. Toneeluitvoering OBS Linde In zaal

Schoenaker te Kranenburg-Vorden
15 jan. Toneeluitvoering OBS Linde in zaal

Schoenaker te Kranenburg-Vorden
15 jan. Jeugdsoos beatavond Django
15 jan. Feestavond gymnastiekvereniging Sparta

en zwem- en poloclub Vorden '64 In
café-rest. ,,'t Wapen van Vorden"

18 jan. Nutsavond in het Jeugdcentrum
18 jan. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering-

demonstratie in zaal Eskes
19 jan. Hervormde Vrouwengroep dorp
19 jan. Hervormde Vrouwengroep Linde
20 jan. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
20 jan. Jaarvergadering KPO
21 jan. NVEV vertrek vanaf café Brugglnk
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"
22 jan. Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-

jers in zaal Schoenaker
27 jan. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
29 jan. Film Jeugdsoos
29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH

in café-rest. ,,'t Wapen van 't Medler"
7 febr. EHBO-lezüig rayon Zutphen

10 febr. Operette-avond OL§ dorp
11 febr. Operette-avond OLS dorp
11 febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-artieaten ('s avonds) in de

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Nutsavond in het Jeugdcentrum
15 febr. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
21 mrt. Nutsavond in hotel Bakker
22 mrt. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
18 april Ned. Chr. Vrouwenver, jaarvergadering
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes

!)<• besturen van de diverse verenigingen worden
ver/ocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.



ONS NIEUWE STRIPVERHAAL
DEEL 13 — 13 januari 1972

HET BISON DUEL
TOÈN^OW WAKKER WERP, LflO H'JÏHEEHMAK
HELM BED JHEEN KAMER VAH HET HOTELLETJE

LftHGlMM HER/HNERK H'J ZICH
PE LAATSTE 6EBEURTEMS5EN...DE

Y+

MC CflRTÏ W MET EEH
PW R MAHHLH M H EEN

POKEREH

PE LflDJHÓ WA6 flFóELEVERP ENBVFFALO BlLL
HLEEPPE ZICH VLUO MM M&H6NMRK
ROKERJ6E SfllOOH.OM MC CflRWTEZOEHEH.

7/f heb whoord dat het NIEMAND H AP OP M leen fat 1 wen
van die gr m e

<w hebt d het rantsoen
^ ™ voor twee dazen dfee-

teverd. Hom momn
op mm kantoor! tiet
n eert ie helemaal n iet
zoveel moeite fekott.

daarmee ÏÏo$$?

Laten we het rviïti neen noemen! W laat
de oude man afmaken en maakt zien

dan uit de voeten1. In i'in plaats...

ete! Maar als
Mc Cartv 'de opdracht

WITfasteeft
het recht tin wenin?

te ze we n l
$even, Moe

waar, makkers?

Maandag 17 januari
's morgens om 9.00 uur sfarf de

Te koop: MKIJ dragende
koe aan de telling.
H. J. Pardijs, Mosselseweg
4, Vorden

Te koop: koperen fornuis-
pot; g(M'd paardetuig; 9-
sports ladder; enig huis-
voorraad o.a. ouderwetse
knopstorlcn enz.
Joh. Kettelerij, Vosterweg l
Vorden, telefoon 6877

Abonneer u
op Contact

bij deGems!

•

Vele koopjes in:
HUISHOUDELIJKE- EN LUXE ARTIKELEN

ELEKTRISCHE APPARATEN EN
VERLICHTING

GEREEDSCHAP

RADIO EN AFSPEELAPPARATEN

Tof maandag om 9.00 uur

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT

ft»'

Drukwerk van de
bovenste plank

wordt snel

en goed verzorgd
geleverd door

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telef. 1404

Vraag prijsopgave
het zal u
beslist meevallen l

IJHIiliililiiiiliiliilillllMililil̂ ^

in

gord i j n stof f en
en

vitrages
IS BIJ ONS UNIEK ! ! !

i

U ziet hef we/: kwaliteit!

Maar nu tegen zeer aan-
trekkelijke prijzen.

Enne . . . vergeef vooraf
onze coupons niet

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

m*Mmm*mmMmmtmmfmmmMmmM

VOOR GASHAAKDEN,
FORNUIZEN ENZ. EN

aanleg centr. verwarming
voor gas- en oliestook

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo G - Tel. 1280

Touwtrekken
Manego De Gompert te Hengelo G - waar in de loop < l c t
jaren al vele, vooral hippische, sportfestijnen plaats-
vonden - zal a.s. zaterdagavond 15 januari in het teken
staan van de touwtreksport. De arena zal dan nl. gevuld
worden met enthousiaste touwtrekkers, allen aangeslo-
ten bij de NTB die in het kader van de winterkompctit ir
hun krachten met elkaar gaan meten in het losse turf-
molm.
Na de geslaagde inzet van de kompetitie op 18 decem-
ber jl. in Bathmen, heeft men nu Hengelo G als middel-
punt gekozen daar hier de touwtreksport de laatste ja-
ren een grote populariteit heeft gekregen, zeker niet in
het minst door de bijdrage van de daar gevestigde ver-
enigingen. De gastheer van deze avond is de Dunsborgsr
vereniging DVO, die zich hiermee voor een niet geringe
opgave zag geplaatst omdat er liefst 30 ploegen zullen
komen met in totaal 300 touwtrekkers. Praktisch alle
bij de NTB aangesloten clubs - onder wiens auspiciën
de wedstri jden p l ; t ; i l s v i n d e n - / u i l e n in verbeten strijd
proberen de puntjes binnen te krijgen.
De ervaring heeft geleerd dat er in de mam •.L; e s vivl
langer getrokken wordt dan tijdens de x.mnet toernooien

•;en zich steviger kunnen afzetten. De wed-
strijdkonimissie heef t dan ook besloten om maai

t e ; trekken omdat men anders in tijdnood kom
/.ien de grote deelname.
Met grote spanning worden de verrichtingen in de catch-
klasse gevolgd, de klasse van de „zware" jongens - let-
terlijk en figuurlijk - daar dit de mannen zijn van boven
de 720 kg. Bekveld, dat nu weer present is, zal het
nieuwe jaar goed in willen zetten door Buurse, dat als
koploper 6 punten heeft, te verslaan. Overigens zijn Hol-
ten (OKIA) en Noprdijk ook niet voor de poes en goed
voor enkele overwinningen.

Bij de 720-ers zullen de plaatselijke clubs Oosterwij k en
Bekveld zich geducht weren, terwijl Jonge Kracht uit
Meddo en Warken uit Warnsveld wel eens voor een ver-
rassing kunnen zorgen.
De animo voor de half zwaargewichten (640 kg) is de
laatste jaren dusdanig gestegen adt dit onderdeel een
van de meest spektakulaire wordt van de toernooien.
De wedstrijdkommissie heeft ook nu moeten splitsen in
een A- en B-poule, waarin totaal liefst 14 achttallen deel-
nemen. De organiserende vereniging DVO dat laatst tot
een gedeeld vierde plaats kwam, zal zich ,,in eigen huis"
wel sterk voelen, maar tegen de nieuwe vereniging TTV
Vorden, Holten, Zieuwent en Noordijk is men niet op-
gewassen. In de B-poule zien we weer de bekenden uit
Oosterwijk (Zelhem), Velswijk, Diepenheim, Laren e.a.
In de 560 kg klasse hebben zich 6 ploegen aangemeld:
Warken, Zieuwent, Noordijk, Bekveld, Vorden en Hol-
ten, waarbij de nieuwe vereniging uit Vorden (ex-SC
Medler en TTV Medler) wel als de favoriet rnag worden
gerekend. Noordijk en Holten kunnen voor de Vorde-
naren nog een lastige bedreiging vormen.

nog te vermelden dat Holten ook een jeugd-
heeft opgegeven, terwijl EHTC uit Eerbeek en Bathmen
nog een ploeg laten deelnemen in de (HO kg klasse. l ; i j

'voldoende belangstelling zal in Bathmen ook een vereni-
ging worden opgericht.
De touwtrekkers van DVO hebben kosten noch moei te

ard en de organisatie goed op poten gezet. Daar
de manege zaterdagavond verwarmd zal worden en men
ook vanuit de kantine de wedstrijden goed kan volgen,
mag er op een rekord-opkomst worden gerekend.



Heden donderdag
begint onze grandioze

Grijpt
uw
kans!

Bankstellen vanaf 495,00 tot 7995,00 fzie onze enorme
sortering)

Pracht slaapkamers plus to/lef met 3-defige spiegel
nu 445,00

Zware eiken windsorstoelen met originele ska», d/v.
kleuren, vanaf 98,00

Komplete eetkamers, tafel en 4 stoelen vanaf 245,00

Bergmeubelen en salonkasfen, diverse houtsoorten en
afmetingen

Restanten keukenstoelen in blank en noten nu 22,00
f zolang de voorraad strekt J

Divanbedden, stalen slaapkamers, sfapel- en duobed-
den extra voordelig

Zuiver wollen dekens vanaf 42,50 - 4cryldekens 24,95
Spreien vanaf 39,00

Zeer speciale aanbieding:

dressoir, zware tafel en
4 Stoelen zeer zware uitvoering

van f 1160,- voor f 774,-
Coupons voor halve prijs

Ook op onze fexfieiafdeling enorme koopjes:

vesten, rokken, puiiovers, pantalons voor minder dan
de helft van de prijs.

Prijzen noemen is ondoenlijk, overtuigt u zelf, zie de
etalages

De door u gekochte meubelen worden desgewenst gratis door ons in
bewaring genomen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Prinses
Margriet
viert haar
29ste
verjaardag

Mr I'ieter van Volle.nhoven heel!
woord gehouden. Kort na de geboorte
van zijn tweede, y.oon verklaarde hij
lakoniek: „We gaan door !"

Binnenkort zal prinses Margriet, die
op 19 januari haar 29e verjaardag
hoopt te vieren, haar derde baby ter
wereld brengen. Ongetwijfeld zal zij,
na twee zoons, verlangen naar een
dochter. Met haar zullen vele andere
Nederlandse ,,moeders" naar de blijde
jvebeurtenis uitzien.
Wij wensen haar temidden van haar
gezin een prettige verjaardag toe.

NU EXTRA VOORDELIG
IN ONZE OPRUIMING!

JONGENSSCHOENEN

maten 27/40
vanaf f 15,-

GROENE KUITLAARZEN

maten 40/46
nu f9,95

RUBBER LAARSJES

rood - 22/35
slechts i 6,-

DAMES PANTOFFELS

grote keus
vanaf f 5,-

MODERNE DAMESSCHOENEN

tegen sterk verlaagde prijzen!

ULLINK
Dorpsstraat 4

VOORAAN IN SCHOENENMODE

Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze winterlanden van 29 nov. f.m. 7 maart 7972 verzorgen wij uw binnen-

schilderwerk met subsidie ad ƒ 75,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen,

Muckey ni'js

(Nadruk verboden)

uit de omgeving

Jaarvergadering
De Chr. Zangvereniging Soli Deo Gloria uit Bekveld
hield in de school te Bekveld haar jaarvergadering waar-
bij voorzitter A. Maalderink de talrijke aanwezigen har-
telijk welkom heette, alsook mevrouw Van Neck de
echtgenote van de dirigent, die een speciaal woord van
welkom kreeg. Na het zingen van een gezang werd een
aanvang gemaakt aan het nogal lijvige, uit 13 punten
bestaande, agenda.

Allereerst kreeg het jaaroverzicht van sekretaresse L. te
Slaa een aandachtig gehoor, het bleek het afgelopen
jaar en intensief en arbeidzaam jaar te zijn geweest
voor Soli Deo Gloria vooral de uitvoeringen werden ruim
onder de aandacht gebracht. Penningmeesteresse A.
Derksen belichtte de financiële kant van de vereniging
die vooral ook door de gehouden oliebollenaktie een ba-
tig saldo aan het einde kon vermelden. Een en ander
werd door de kaskommissie gekontroleerd waarna zo-
wel de heer Derksen alsook mevrouw Te Slaa een ap-
plaus in ontvangst mochten nemen.

H. Korten bleek in 1971 het minst de repetities te heb-
ben verzuimd, het totaal van de verzuimde repetities
bedroeg voor allen 10 procent. Hulde bracht de voorzit-
ter aan dirigent Van Neck die hij graag een couvert
met inhoud overhandigde terwijl mevrouw Van Neck
bloemen kreeg aangeboden.

Het bestuur werd in zijn geheel herkozen en ziet er als
volgt uit: A. Maalderink voorzitter, L. te Slaa sekreta-

A. Derksen penningmeester, B. Lijftogt en H. Kor-
ten bestuursleden.

De uitvoeringen voor het komende seizoen zijn vastge-
steld in november a.s. Ook zal dit jaar weer een olie-
bollenaktie worden gehouden, terwijl over konkours-
deelname verschillende suggesties werden gedaan. Ver-
dere aktiviteiten zullen worden gehouden o.a. zangavon-
den voor de bejaardencentra's.

Het tweede gedeelte van de avond werd door me j. W.
Smeitink verzorgd, die o.m. vele dia's vertoonde welke
bij de leden goed in de smaak vielen. Aan het einde
dankte de voorzitter allen voor de prettige sfeer waarop
de vergadering was gehouden en besloot door het ge-
zamenlijk zingen van gezang 300.

Ja, ja, beste mensen now is ter alweer un jaor veurbi'j.
Allemaole nog un volle heil en zegen e'wenst. Ut hef t'r
van ut jaor nogal e'knapt en e'batert. Affijn now is et
onderhands alweer effen e'leen en kiekt ze zo hier en
daor alweer uut nao half februari, de carnavalstied.

Op de Keyenborg denkt ze daor ok al tn. De keerls dee
daor iets met de leiding en zo te maken hebt bunt al un
paar keer bi'j mekare e'west en hebt al van alles met
mekare aoverlegd. U m te beginnen hebt ze weer lotten
laoten drukken. De penningmeister hef disse lotten al
an verschillende mensen uute'deild dee ze probeert te
vorkopen. Ik zegge tegen iedereen: ,,Koop t'er wat !"
De lotten kost un gulden per stuk en geeft un kans op
verschillende mooie prieze of op de hoofdpries die twee-
honderdvieftig gulden weerd is.

Zo, dat was ut dan wa'k te vertellen hadde. Zo gauw
a'k weer wat ni'js aover ut kommende Muckey-carnaval
wette, zal ik ut laoten wetten. Want a'j fees hollen
wilt met de Muckey, dan krieg i'j schik in ut buukie,
a'j dat maor wet.

Harmken

Voor de
automobilist
Het schildersbedrijf Boerstoel te Vorden heeft sinds
enkele weken, een unieke autolak-mengmachine in ge-
bruik. Deze zgn. microdoseur werkt tot op éénduizend-
ste nauwkeurig. Het apparaat kan in totaal 14.000 kleu-
ren maken. Dit betekent dat men van alle op de markt
zijnde automobielen de gewenste kleur kan leveren.

Ook van auto's die niet meer worden gemaakt, kan de
firma Boerstoel toch nog de verlangde kleur leveren.
Het is met recht „klaar terwijl u wacht" want binnen

ninuten heeft de mengmachine de gewenste kleur
«l in een hoeveelheid van 250 tot 8000 cc. Van alle

laksoorten heeft men recepten en zodra er een nieuwe
kleur uitkomt ontvangt de firma. Boerstoel direkt een
recept. Het grote voordeel is dat de klant nu niet meer
verplicht is om bv. een liter lak te kopen (vaak heeft
men maar een klein beetje nodig en is het restant na
verloop van tijd waardeloos geworden, uitdrogen etc.).
Nu kan men reeds volstaan met een busje van bv. 250
cc, voldoende voor het wegwerken van krassen op de
auto.

Het merk Ripolin Soudec GMC is in alle landen van de
wereld gedeponeerd. Het is een zeer zuiver werkend
toestel, omdat de basiskleuren, waarvan de pigmenten
met de uiterste zorg worden uitgezocht, aan de n
scherpe kontrole worden onderworpen. De stabiliteit van
het koloriet is blijvend gewaarborgd, zowel van de pri-
maire als tertiaire t inten. Bovendien zijn én het beste

11 l iet beste kleurvermogen gewaarborgd.
Niet alleen voor auto's is de lak uitstekend geschikt,
maar bovendien voor industriële doeleinden.


