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Uitgave drukkerij Weevcrs v.h. Wolters
Nieuwstad 12 . Vorden
Telefoon 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald - Port paye kantoor Vorden

F AM. J. A'. OVER BEEK.

H A M S V E L D S E W E G 4
V O R D E N

Kerkdienste

ZONDAG 14 FEBRUARI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur en 19.00 uur ds. N. J. Goris te Zutphen

viering Heilig Avondmaal

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur H. Mis in de Geref. 'kerk.
Zondag 8 uur in het parochiezaaltje en om 11.15
uur in de Geref. kerk Zutphenseweg (Hoogmis).

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr, Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(P5752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15,00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten. „

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
yehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE. -
STAND

Geboren: Ratna Marisca, dochter van A. G. Duin
en H. L. Bakx; Maria Francisca Elizabeth, doch-
ter van A. Geurds en J. H. M. Roelvink; Herman
Jaap Arian, zoon van H. J. Broekman en B. J. Ko-
renblek.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Maria Dommerholt, 101 jaar, weduwe
van H. J. Duistermaat.

Beatclub „Turn" Vorden
Zaal Schoenaker in de Kranenburg was zaterdag-
avond tot in alle hoeken bezet met meer,dan 500
jongeren. De hoopvolle verwachtingen van de beat-
minnende jeugd werd niet de bodem ingeslagen.
Beatclub Turn had voor deze avond niemand min-
der dan Livin Blues uit Den Haag weten te enga-
geren wel'ke tot de Nederlandse top behoort.

Vier brandweerlieden
namen afscheid

Op woensdag 3 februari jl. werd door de Vorden-
se brandweer afscheid genomen van de heren A. J.
Lettink, W. Kamperman, H. Wuestenenk en B.
Jurriens, de drie eerstgenoemde heren waren daar-
bij met hun dames aanwezig. Tevens werden enige
nieuwe leden welkom geheten.

De burgemeester sprak hen als volgt toe:
,,In de 24 jaar dat ik het voorrecht heb burge-
meester van Vorden te zijn, is het verschillende
malen voorgekomen dat i'k ter gelegenheid van
een jubileum van één uwer bij de brandweer, of
bij het officieel in gebruiknemen van nieuw mate-
riaal voor de brandweer, uw korps van vrijwillige
brandweer mocht 'toespreken.
Vanavond zijn er ook dames in uw midden en dat
duidt erop, dat er iets bijzonders aan de hand is.
Dat is ook zo, vier leden van uw korps, te weten
de héren Lettink, Kamperman, Wuestenenk en Jur-
riens nemen nl. vanavond officieel afscheid van de
brandweer, die zij jarenlang trouw hebben gediend.
Het leek mij aardig, dat de echtgenotes van de be-
trokkenen, die hun mannen hetzij door brand, het-
zij door de maandelijkse brandweeroefeningen, in

De heer W. Kamperman is ook op 16 augustus
1944 tot de Vordense brandweer toegetreden. Tot
l november 1961 was u brandwacht en sedertdien
hoofdbrandwacht. Ook u heeft uw 12J/2 en 25-jarig
jubileum bij de Vordense brandweer herdacht en
'hebt eveneens voor deze beide jubilea een ereteken
voor trouwe dienst ontvangen. In totaal heeft u
27 jaar deel uitgemaakt van de Vordense brand-
weer.

De heer H. Wuestenenk is op 10 november 1950
tot de Vordense brandweer toegerteden, aanvan-
kelijk als brandwacht, waarna ingaande l januari
1969 uw bevordering tot hoofdbrandwacht volgde.
Op 10 mei 1962 vierde u uw koperen jubileum bij
de brandweer in Vorden en imocht ik u bij die ge-
legenheid het ereteken voor 12^ jaar trouwe dienst
opspelden. U bent ruim 20 jaar bij de Vordense
brandweer geweest.

En dan de heer B. Jurriens, hij is 16 mei 1962 toe-
getreden tot ons brandweerkorps, in de rang van
brandwacht. Hij heeft 8 jaar deel uitgemaakt van
de Vordense brandweer en was speciaal belast
met de kontrole van de brandweervoertuigen en

De scheidende brandweerlieden
Lettink, Kamperman,

Wfetenenk
met mm dames

geflankeerd door burgemeester
Van Arkcl

de loop der jaren zo vele malen aan de huiselijke
haard hebben moeten missen, vanavond getuige
zouden kunnen zijn van de waardering die er van-
wege het gemeentebestuur ten opzichte van de
taak, die zij geheel vrijwillig op zich hebben geno-
men, bestaat.

De leden waarvan wij vanavond afscheid nemen
hebben reeds jaren deel uitgemaakt van de Vor-
dense brandweer. Dat betekent, dat zij dag en
nacht geheel vrijwillig paraat hebben gestaan, wan-
neer er onverhoopt ergens in de gemeente een brand
werd gemeld. Wanneer de brandweersirene ging
loeien, was u in no 'time bij de 'brandweergarage
en snelde naar het bedreigde punt om, ieder in
zijn funktie, de brand op zo snel en deskundige
manier te blussen.
Het blusmateriaal dat u ter beschikking stond is
in de loop der jaren enorm verbeterd en gemoder-
niseerd. Ook de bluswatervoorziening is sterk voor-
uitgegaan. Naast een aantal over de gehele ge-
meente verspreide brandputten, beschikt u sedert
de aanleg van waterleiding in de gehele gemeente
over een aantal brandkranen.

Echter, goed brandweermateriaal en voldoende
bluswater is nog geen waarborg voor een goede
brandbestrijding. Daarvoor is nodig een goed ge-
oefend 'korps, dat over een goede teamgeest be-
schikt. Onder leiding van uw kommandant, de heer
Van den Broek, houdt u bijna iedere maand een
oefening, 'hetzij een „droge" waarbij enkel de theo-
rie wordt besproken, hetzij een „natte" waarbij het
materiaal wordt beproefd. Een en ander heeft tot
gevolg, dat uw korps volkomen voor zijn taak is
berekend. Dit heb ik zelf en met mij vele belang-
stellenden bij de in de loop der jaren plaats gehad
hebbende branden in deze gemeente kunnen kon-
stateren. Het gemeentebestuur en de ingezetenen
van Vorden hebben dan ook grote waardering voor
de wijze waarop u zich, op vrijwillige basis, van
uw uiterst nuttige taak hebt gekweten.

Heren, u die vanavond afscheid neemt van onze
brandweer, het gemeentebestuur had u nog gaarne
een tijdje in dienst gehouden, ware het niet dat
verzekeringsproblemen het noodzakelijk maakten,
in verband met uw leeftijd, het dienstverband in-
gaande 1971 te beëindigen. Wij mochten 'het risiko
van niet volledig verzekerd zijn niet langer nemen.
Ik wil hier graag even de staat van dienst releve-
ren van hen die afscheid nemen.
De heer A. J. Lettink is 16 augustus 1944 toege-
treden tot de Vordense 'brandweer, in de rang
van brandmeester. Sedert de bevrijding in 1945
'bent u onder-kommandant geweest en ingaande l
januari 1968 werd u bevorderd tot brandmeester
Ie klas. U heeft uw koperen en uw zilveren ju-
bileum bij de Vordense brandweer gevierd en hebt
bij die gelegenheid uit mijn h'anden het ereteken
van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereni-
ging en de Nederlandse Vereniging van Brand-
weer'kommandanten voor 12^ en 25 jaar trouwe
dienst ontvangen. U bent in totaal 27 jaar bij de
Vordense brandweer geweest.

het daarbij behorende materiaal.
Namens 'het gemeentebestuur betuig ik alle vier
heren mijn hartelijke dank voor al hetgeen zij, in
korter of langer dienstverband, voor de Vordense
gemeenschap vrijwillig hebben gedaan. Om de
waardering van het gemeentebestuur niet alleen
in woorden, maar ook in daden om te zetten, mag
ik u ten afscheid een enveloppe overhandigen.
Daarbij wil ik uw echtgenotes niet vergeten. Da-
mes, namens het gemeentebestuur een kleine bloe-
menhulde, als dank voor de vele malen dat u uw
echtgenoten bij nacht en ontij hun plicht hebt laten
vervullen.

De plaatsen van de nu aftredenden zijn ingenomen
door de heren Bijenhof, Emsbroek, Gosselink, Puy-
man en Te Veldhuis. Heren, u bent nog jonge lo-
ten aan Vordense brandweerkorps. Ik hoop, dat u
de voetsporen van hen die afscheid namen, zult
drukken en ook tot zeer gewaardeerde krachten
bij ons korps zult uitgroeien."

Hierna sprak 'de kommandant van de brandweer,
die de heren dankte voor hetgeen zij hebben ge-
daan voor de brandweer en de goede onderlinge
verstandhouding van het personeel.
De heer Lettink dankte namens de afscheidne-
menden voor de tot hen gesproken woorden.
Hierna bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen
waarbij foto's van oud-Vorden werden geprojek-
teerd.

Carnavalsvereniging
„De Deurdreajers"

Als alle andere jaren komt er dit jaar een speciale
avond voor de jongeren. Carnaval en beat gaan
samen, dat is bij De Deurdreajers al verschillende
malen gebleken. Dit jaar wordt het een enorm feest
want het bestuur is er in geslaagd om een van de
bekendste Nederlandse topgroepen te engageren
voor vrijdagavond 19 februari. Niemand minder
dan de superbekende 'groep The Cats uit Volen-
dam zullen het carnaval 1971 inluiden. Ondanks
hun overladen programma - in maart starten The
Cats voor een toernee door Indonesië - hebben zij
hun fiat gegeven om voor het eerst in de Achter-
hoek een carnavalsfeest te openen, een primeurtje
dus. Het lijdt geen twijfel of talrijke jongeren van
heinde en ver zullen dit optreden willen bijwonen.

In de feestsalon bij zaal Schoenaker zal deze avond
worden gehouden.
De ouderen en met name de gehuwden komen
eveneens aan hun trekken op het carnaval. Voor
hen is er een groot gekostumeerd bal, uiteraard
ook in de grote feestsalon, omdat zaal Schoenaker
te 'klein is gebleken. De mooiste kostuums komen
weer voor een van de fraaie prijzen in aanmerking.
Uiteraard zal Prins Hans de Eerste en zijn illustere
gevolg het feest opluisteren, terwijl de Prinsenka-
pel versterkt is tot 6 personen.
Maar er is nog meer op die zaterdag, want de Prins

en zijn gevolg zullen per praalwagen een bezoek
brengen aan de Vordense bejaardentehuizen en
inrichtingen als Villa Nuova, Het Enzerinck en
De Wëhme, waar de inwoners een vorstelijk ca-
deau zal worden overhandigd.

Zondagmiddag 21 februari belooft het kindercar-
naval dit jaar iets heel bijzonders te worden. Van-
af café Bloemendaal vertrekt 's middags de Prins
en zijn gevolg, waarbij ook een echte jeugdprins,
per praalwagen en begeleid door de muziekvereni-
ging Concordia, ruiters enz. door Vorden en via
de Ruurloseweg naar Kranenburg waar iedereen
de intocht zal kunnen meemaken. Inmiddels zal
er dan een begin worden gemaakt met het keuren
van de kostuums van de kinderen die meedoen aan
de optocht door de 'Kranenburg. Hierna volgt in
de feestsalon het optreden van het vermaarde
clownsduo De Kamee's die niet alleen als clown
maar ook als goochelaars aan de top staan in ons
land en veel bekendheid genieten via radio en tv.

Zondagavond wordt weer een van de hoogtepun-
ten van het vijfdaagse feest. Men heeft een keur
van bekende radio- en tv-sterren uitgenodigd en
dat zijn er wat. Klinkende namen als Saskia en
Serge, Rica Corita, het Lowland Trio, Albert Lu-
ciën, Wim Bos en Bob Vrieling als zanger en con-
ferencier. Het wordt een wervelende show waar
nog veel meer artiesten aan meewerken en waar
uiteraard ook Prins Hans en zijn gevolg aanwezig
zullen zijn.

Als vanouds zullen er maandag 22 en dinsdag
23 februari 's avonds de grote gekostumeerde bal-
avonden worden gehouden met vanaf 7 uur een
non-stop programma van gein, leut en plezier.
De Prinsenkapel The Rythm Stars zijn ook deze
avonden versterkt tot 6 man. Een deskundige jury
zal de mooiste, origineelste en meest carnevaleske
kostuums beoordelen waarvoor mooie prijzen be-
schikbaar zijn.

Men kan er van overtuigd zijn dat door de velen
die zich onder het regime van Prins Hans de
Eerste stellen alle vijif dagen een luchtige, klare
wijn wordt geschonken die de dorst lest en de
geest verkwikt en dit alles onder het aloude motto:
„Neet neulen maor deurdreajen".
Wij wensen Prins en alle Deurdreajers veel sukses.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

11 febr. Bejaardenkring 14.15 u. Nufsgeb.
11 febr. Herv. Vrouwengroep dorp
13 febr. Heropvoeding toneelstuk Engeltje

door Jong Gelre in het Nutsgeb.
16 febr. NCVB vergadering
17 febr. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
18 febr. Vrouwenver. Wildenborch
19 febr. Dropping De Graafschaprijders
19 febr. Beatavond van de Deurdreajers in

de grote feestsalon
20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

in de grote feestsalon
21 febr. Zangdienst
21 febr. Kindercarnaval in de feestsalon
21 febr. T V-artiesten in de feestsalon
22 febr. Carnaval in de grote feestsalon
23 febr. Carnaval in de grote feestsalon
25 febr. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
26 febr. Jong Gelre diskussie-avond in café

Bloemendaal
4 maart KPO voorlichtingsavond Piedro

schoenen in zaal Schoenaker
6 maart Toneelavond touwtrekver. Medler

in zaal Schoenaker
9 maart Reglementsavond De Graafschap-

rijders
16 maart NCVB vergadering
19 maart Ouderavond Prinses Julianaschool

Wildenborch
20 maart Jaarlijkse toneeluitvoering

Vordens Toneel in het Nutsgeb.
20 maart Jong Gelre discobal in de zaal van

„'t Wapen van Vorden"
25 maart KPO-avond
3 april Jubileumuitvoering muziekverenig.

Concordia in het Nutsgebouw
17 april Dansavond muziekvereniging Con-

Vorden"
cordia in zaal „'t Wapen van

22 april Nutsavond in het Nutsgebouw

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
geplaatst

Vordens Mannenkoor
Naar ons werd medegedeeld zullen aan de 21e kon-
taktavond welke zaterdag 13 februari a.s. in hotel
Bakker zal worden gehouden, deelnemen de na-
volgende mannenkoren t.w. het Goo-rs Mannen-
koor (dirigent J. K. Warmink), het Doetinchems
Mannenkoor, De IJsselzangers uit Zutphen (diri-
gent 'B. Nijhof) en het Vordens Mannenkoor,



SUPERMARKT
presenteert :

*

HEERLIJKE

*

eierkoeken
6 STUKS NORMAAL 89

nu voor

*

Uit de. $6094*4}
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
KLAPSTUK met klein beentje

500 gram

STOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram 158

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 248

GEBRADEN GEHAKT

HAMWORST

BOERENMETWORST

GELDERSE KOOKWORST
aan stuk

100 gram 59

100 gram 69

150 gram 89

200 gram 99

GEURTS APPELMOES
3/4 literpot nu 2 potten

HOLL. BRUINE BONEN
winterkost 500 gram

Merkartikel voor lage prijs

HONIG BAKMEEL
normaal 74 bij ons

LANGE VINGERS
groot pak geen 89 maar

THEEBISCUITS
450 gram normaal 125 nu voor

HEERLIJKE CHOCOLAADJES
melk of puur 150 gram

99
79

75
98
89

EUROPA PANTY
past altijd 2 paar

Gezinsfles

witte of rode

DRUIVENSAP

van 149 voor

99

Literfles Pico

. MAGERE

CHOC.DRANK

van 98 voor

79

Classe Royal

BIER

12 Euro-fles-

sen in draag-

karton voor

575

Profiteer nu

KARVAN

CEVITAM

nu per fles

169

Div. smaken

C.P. RANJA

nu met

30 CENT

REDUKTIE

STUNT VAN DE WEEK

Spijsbroodjes
5 STUKS VAN 149 VOOR

Maggi

VLEES J US-

POEDER

normaal 52 nu

Busje a 50 gr.

WITTE

PEPER

nu voor

Jampot

ZILVER-

UITJES

W normaal 89

nu voor

• 65

Peli

MEUBEL-

SPRAY

geen 325 of 225

maar nu

198

450 gram

Sprinklettes

HAGELSLAG

98

elke 2e zak

69

DE ENIGE ECHTE

UP
DRANK

PER FLES 82

ELKE 2e FLES

LITERBLIK

Doperwten fijn 99
ELK 2e LBTERBLIK

3 rollen

Smarius

BESCHUIT

van 119 voor

99

Heerlijke

fruitassorti

VRUCHTEN-

SNOEPJES

250 gram

79

Grote

Rainbow

DWEILEN

van 198 voor

149

Voor school

2 kladblocs +

5 schriften

zolang de
voorraad

strekt

149

Koffer ALL

ZEEP-

POEDER

van 795 voor

545

ett
PRIMA KLEIAARDAPPELEN 2y2 kg 69

PRACHT WITLOF

BLANKE ZUURKOOL
zo uit het vat

PANKLARE HUTSPOT

HANDSINAASAPPELEN

GOLDEN DELICIOUS
in handige draagtas

kilo 98

500 gram 29

500 gram 4S

15 voor 179

2 kg 98

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

LUCIFERS
Albers Supermarkt 3 pakken

Handige emmers gevuld met

FROLIC HONDENBROOD
geen 666 maar

\

MAGGI GROENTESOEP
2 zakjes

Frambozen bessenwijjn met Jonge
jenever literkruik nu voor

Bij !0,®0 boodschappen l zak
HEERLIJKE KOEKJES voor

Alleen bij Albers Supermarkt
BR S NT A per pak geen 84 maar

ITALIAANSE TOMATENPUREE
5 blikjes

89

89

45
69

99



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
•broertje

Herman-Jaap
Wij noemen 'hem

ARJAN
H. J. Broekman
B. J. Broekman-

Korenblek
Rieneke

Vorden, 6 februari 1971
De Haar 36

Hiermede betuigen wij
onze oprechte dank voor
de vele bewijzen van deel-
neming ons betoond voor
en na het overlijden van
onze lieve vader en
grootva'der

EVERT JAN
KETTELARIJ
Uit aller naam,
Fam. Kettelarij

Vorden, februari 1971
Lindeseweg 3

De nieuwste kleuren
MUURVERF
voorradig bij

BOERSTOEL
Te koop: 2-persoons le-
dikant met spiraal; huis-
houdkachel en tafel 80 x
110 cm. Julianalaan 17,
Vorden

Te koop: 4 a 5000 kilo
goed gewonnen hooi.
A. F. J. Waarle, Ruurlo-
seweg 107, Vorden

y®®®Kty^^

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
f3,-

normale prijs ƒ 5,45

Wasbare
muurverf

normale prijs ƒ 12,50
bij ons ƒ 9,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Gevraagd: Hulp voor l
a 2 morgens in de week.
Mevr. Das, De Hors'ter-
kamp 5, telefoon 1807

Te koop: 2 kinderfietsjes
l wielmaat 24 x l/^; l
autopedbandje; dompe-
laar. De Hanekamp 5
Vorden

De modernste
BEHANGSELS
voorradig bij

BOERSTOEL
Te koop: Kuilgras.
H. Koers, Gazoorweg 2

HARDBOARD
DEURPLATEN

77 x 205

nu slechts ƒ 3,65 p. st.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

Enorme kollektie
BEHANG

DOE-«ET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN

Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Op doriderdag 11 februari hopen wij
ons 12}/2-jarig huwelijk te vieren.

F. KORTEN
M. H. KORTEN-KLEIN WINKEL

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
18.00 uur in zaal Concordia te
Hengelo G.

Hengelo G, februari 1971
Banninkstraat 12

Door een noodlottig ongeval verloren wij op
2 februari jl. onze geliefde schoonzoon

TIEM JOHANNES WOLTING

J. Wechgelaer
H. E. Wechgélaer-Boerema

GROENE KRUIS
afdeling Vorden

BETALING
(CONTRIBUTIE 1971
graag op postrekening 84 79 03
t.n.v. penningmeester Groene
Kruis.

De jaarkontributie bedraagt 12,50

Na l maart a.s. wordt u een kwitantie aan-
geboden, verhoogd met ƒ 0,50 inkassokosten.

Het bestuur.

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
•eds daeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeteri?
(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 maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Slaapkamer
tapijt

op 370 breed

5 prachtige kleuren.

Per meter

ƒ 40,75

en....
gratis leggen !

Februarimaand = Koopjesmaand

BEKIJK ONZE SPECIALE

ETALAGES

EN DOE UW VOORDEEL

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 - Vorden

Gevraagd:

LEERLING
OF HULPMONTEUR

AUTOBEDRIJF

Groot lebbink
Nieuwstad - Vorden - Tel. 05752-1794 1306

Weekend
behang

— Gemakkelijk te verwerken

— Geen plaksel meer nodig

— Goed wasbaar

— Moderne dessins

Prachtige kleuren

Uit voorraad leverbaar door

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

De hakellook PANTY
van Duel
EEN SIERAAD VOOR DE

VROUW

in diverse kleuren en prijzen

Uw adres

WONING INRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

BLOKKEUKENS
kunststofbekleding, prachtige en dege-
lijke uitvoering, met zeer vele aanbouw-
mogelijkheden, in alle maten, uit voor-
raad te leveren.

ROESTVRIJSTALEN
AANRECHTBLADEN
ook in alle maten en modellen, uit voor-
raad te leveren, ook de gewafelde
bladen.

TIJDELIJK SPECIALE
AANBIEDINGEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

WIJ HEBBEN DEZE WEEK
EEN SPECIALE
AANBIEDING IN

babyartikelen
KOMT U EENS KIJKEN
WELLICHT IS ER WAT
VOOR U BIJ

V O R D E N

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

fVSaandag 15 februari a.s.
10-1 uur bij café De Zon te Vorden
2-3 uur bij café de Boygelaar te Warnsveld
4-5 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

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

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

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

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

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 19,75, Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

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

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Als het moet
nemen wij een uur voor het ter perse gaan van dit
blad nog een advertentie op !

Bespreek tijdig
uw vakantiereis!

Wij boeken o.a. voor:

Hotelplan

Centouri/Sunliner

Rentahome
(bungalows en appartementen)

Rederij Ketel
(Rijncruises)

Sioomvaart Mij, Zeeland
(vakantiereizen naar Groot Brittannië)

Nederlandse Spoorwegen

Gelderse Tramwegen

Vraagt folders en inlichtingen

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 „ Wichmond

- VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAl NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m 7 maart 1971 verzorgen wij uw
binnenschüderwerk met subsidie a ƒ 15*- per mandag, vraag vrijblïjv. inlichtingen



Met Pasen een enorme aktie!

GRATIS eieren en kip
Doe mee en zorg
dat u straks voldoende ZD spaarkaarten hebt

Interlock
PYAMA's

PRETTIG DRAGEN _ STERK

SPECIALE
AANBIEDING:

Herenmaten
4 kleuren

ƒ 13,95

Jongensmaten
5 kleuren - 6 jaar

ƒ 8S95
kleine stijging per maat

Dat koopt u bij

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Gebr.
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

Adldas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adldas-,,Santiago"
met schroefdoppen. ca. 44!»

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen,
ca. v.a. 31.9O
Adldas-„Brasil"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

adidds
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds: ioeltrejfcndl

Zutphenseweg - Vorden

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Zojuist weer ontvangen zeer voordelige •
partij

SPAANDERPLAAT

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN ~ Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Betontegels
30 x 30 cm 2e soort
afgehaald en kontant

ƒ 0,37 per stuk

Stenen
(bruin)

boomschors
uit voorraad leverbaar

spotgoedkoop

Betonblokken
24 x 33 cm, kleur rood

10 cm ,dik gesdhikt
voor schuren, werk-

plaatsen, loodsen, ga-
rages, enz. enz.

Afgehaald en kontant
80 cent per stuk

inkl. BTW

Cement
nergens zo goedkoop

Geschaafd en
geploegde

planken
Ie en 2e soort

uit voorraad leverbaar.
Vergelijk de prijzen

nergens zo voordelig

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Speciale
aanbieding
Hardboard

bij afname tot 25 m2

ƒ 2,10 per m2

boven de 25 m2 slechts
ƒ 1,85 per m2

inkl. BTW

Glaswol en
tempex

uit voorraad leverbaar
verschillende dikten

Latten, schro-
ten, planken,

balkhout
alles uit voorraad le-
verbaar en .spotgoed-

koop

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sportihandel

Martens
Mds doeltreffend!

Zutphenseweg-- Vorden

PHILIPS WASAUTOMATEN
(kapaciteit 5 kg droge was) met centrifuge-
werking

7 autom. programma's 718,—
inruilkoTtlng 120,—

ƒ 598S-
Idem met inbegrip speciaal
wolwasprogramma
14 autom. programma's 944,—
inruilkorting 165,—

P ƒ 779,-

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo G

M ERKEND PHILIPS SERVICE

Alles voor uw
baby

LUIERS

HEMDJES

TRUITJES

LAKENTJES EN SLOPEN

WIEGEN

LEDIKANTJES

COMMODES

KINDERWAGENS

Het adres voor uw babyuïtzet

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN iUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

JONG GEI

Wegens het 'grote sukses hopen
wij op

ZATERDAG 13 FEBRUARI

te geven va,n het toneelstuk

Zaal: Nutsgebouw.

Aanvang: 19.30 uur.

Zaal open: 19.00 uur.

Na afloop bal
ORKEST BAS OONK

Het betere meubel
in een groot assortiment!
WONINGINRICHTING

Visser Vorden +4- I
Telefoon 05752-1381

Wilt u advies of prijsopgave

Goede service • Niet duur

SIMCA1000
Sommige mensen hebben duizend gulden méér te besteden.
Maar blijkbaar bevalt hen de ruimte, de wegligging, het vier-
deurscomfort en de hele conceptie van de Simca 1000 - LS,
G L of Rallye - zo goed, dat zij voor hun geld de Simca 1000
Special kopen. Met sportstuur, halogeen schijnwerpers,
luchthoorn enz. Simca 1000 - in zijn klasse onvergelijkbaar.
En dan met onze Simca-service erachter!

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

Adverteren
doet verkopen

Elke 2e fles appelsap HALVE PRIJS

2 pakjes Spar MARGARINE «5

150 gram Berliner LEVERWORST 89

Blik Spar ERWTENSOEP van 85 voor 75

Elke 2e GLOEILAMP HALVE PRIJS

500 gram Royal koffie van 328 voor 298

Spar ONTBIJTKOEK van 95 voor 88

2 kg GOLDEN DELICIOUS ' 125

2Yi kg JAFFA'S in draagtas 258

BOLINTY fatn. 6 pack 59

In onze supermarkt is plaats voor een

NET WINKELMEISJE

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR

;I.S SPAREN.BIJ DE KQQP

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281



Donderdag 11 februari 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 45

Nutsavond
Het is een goede gedachte van het bestuur van het
Nutsdepartement Vorden geweest om zo nu en
dan eens koren en clubs uit Vorden te laten optre-
den met een avondvullend programma.
Zulk een avond werd jl. zaterdag gehouden met
het optreden van het Vordens Mannenkoor en het
Vordens Jeugdtoneel, welk toneel voor het eerst
tijdens zijn bestaan optrad op de planken.

Voor de pauze werd ihet programma gevuld door
het Vordens Mannenkoor onder leiding van zijn
dirigent, de heer B. Nijhof. Met een tiental num-
mers wist het koor het eerste gedeelte van de
avond te vullen. De zang'nummers werden op prach-
tige wijze t engehore gebracht mede dankzij de
goede leiding welke het koor weer heeft.

Het tweede gedeelte werd 'gevuld door het Vor-
dens Jeugdtoneel met het voor het voetlicht bren-
gen van het blijspel in twee bedrijven van C. van
Lingens De Trekpleister. Het stuk speelt zich af
in een pension dat beheerd wordt door Otto Plak
(A. Jeuling) en zijn vrouw Plak^Baas (E. Kelder)

waarvan laatstgenoemde de teugels wel in handen
'had. De hobby van de 'heer Plak was de voetbal-
pool, die, in tegenstelling tot vele anderen, die er
ook aan verslaafd zijn, ƒ 50000,— opleverde.

Door de aanwezigheid van verschillende pension-
•gasten komen in dit stuk vermakelijke ogen'bli'k-
ken en verwikkelingen voor. De medespelenden
t.w. mijnheer Staal, pensiongast met zijn beste
-dochters Ank en Els ('G. Hesseling, W. Schup-
pers en A. Oortgiesen) Klarien de meid (M. Len-
selink) met haar zusje Pietje (C. Verkerk) de gast
Albert de Wit (W. Eenink) en de kruidenier Si-
mon Heyn (G. Lenselink) hebben dan ook alle eer
van hun eerste optreden in het openbaar gehad.
Hoewel soms lange en moeilijke rollen moesten
worden gespeeld, verkreeg 'het toneelstuk een
prachtige vertolking.

Beide verenigingen werden door de heer Sikkens
hartelijk bedankt voor 'hun medewerking aan deze
Nutsavond onder uitreiking van tal van 'bloem-
boeketten.
Het was een ouderwetse eNutsavond waarvoor
een zeer goede belangstelling bestond.

WOONTEXTIEL

Ned. Bond van Platteland s vr.

Over het onderwerp Levensblijheid en levensge-
luk sprak voor de afdelingen Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen, GMvL en Jong Gel-
re maandagavond in de zaal van 't Wapen van
Vorden de heer Overmars uit Dalfs'en, oud-school-
hoofd.

Spreker wist de talrijke aanwezigen te boeien door
allerlei voorbeelden uit het leven naar voren teha-
len, waarin de humor een grote rol speelt. Hij ging
naar zijn zeggen thans reeds acht jaar tweemaal
per week lezingen o-ver dit onderwerp houden.
Elke dag, aldus spreker, zie je humor in het 'leven
als je 'het maar zien wilt. Humor maakt een mens
gelukkig. Onder humor wordt verstaan iets wat
een mens blij en vrolijk maakt. Doch hierin schuilt
ook een gevaar voor overbelichting. In heel wat
mensen ligt de neiging tot zwartkijken. Er bestaan
evenwel ook mensen die de' kunst verstaan om
daar een gordijntje voor te hangen. Lachen is ge-

zond, aldus spreker, voor geest en lichaam. Men-
sen die veel lachen, leven langer. Levensblijheid
is gezondheid. Ook in de bijbel vindt men veel
humor. Hoe meer mensen er bij elkaar wonen, hoe
meer eenzaamheid men daar aantreft. Een gezond
gevoel voor humor is voor een mens een gelukkig
'bezit. Wij moeten blij blijven met de tijd waarin
wij leven. Ben vriendelijk gezicht staat de mens
milder.

Na de pauze mocht spreker een groot aantal vra-
gen, die op hem werden afgevuurd, op duidelijke
wijze beantwoorden.

De presidente van de afdeling Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen sprak een
kort welkomstwoord inzonderheid tot de heer Over-
mars, waarin zij de wens uitsprak dat deze geza-
menlijke kulturele avond aan zijn doel mocht beant-
woorden. Deze avond is dan ook in alle opzichten
goed geslaagd, waarover men nog lang kan naden-

Vordens Toneel
De toneelvereniging Vordens Toneel gaat een
drukke tijd tegemoet. Gaven zij reeds twee ge-
slaagde uitvoeringen in dit seizoen, in de maand
maart komen zij nog viermaal voor het voetlicht
t.w. op 6 maart in zaal Schoenaker voor de Touw-
trekvereniging Medler; op 10 maart in zaal Cen-
traal te Zutphen. Op 20 maart geeft Vordens To-
neel haar eigen jaarlijkse uitvoering in het Nuts-
gebouw. 27 maart zal in Hengelo worden opge-
treden in zaal Langeler.

Op al deze avonden zal het toneelstuk Dingen van
de dag, worden opgevoerd. Dit toneelstuk gaat over
de gewone gebeurtenissen in een mensenleven. De
vrolijke noot ontbreekt vanzelfsprekend niet.

De jaarlijkse uitvoering op 20 maart belooft een
prachtige avond te worden met het traditionele
bal na. Verdere bijzonderheden zullen binnenkort
door Vordens Toneel worden bekend gemaakt.

Toch kampt de toneelvereniging met een probleem.
Men zou graag zien dat nog enkele heren de ge-
lederen komen versterken. Speciaal wordt hierbij
gedacht aan plan Boonk, waar ongetwijfeld nog
wel mensen wonen die het toneel een warm hart
toedragen. Een berichtje aan het bestuur of sekre-
taris G. J. Hilferink, Dr. C. Lulofsweg is gaarne
bereid te komen praten.

„De Graafschaprijders"

Luid knallend en getooid met een prachtige cow-
boyhoed, zo kwam voorzitter B. Pardijs zaterdag-
avond ruim 300 aanwezigen welkom 'heten op het
jaarlijkse feest van de VAMC De Graafschap-
rijders, dat werd gehouden in de prachtig versier-
de zaal van zaal 't Wapen van Vorden.

De feestkoimmissie o.l.v. Jan van Ark had het dit-
maal geheel gezocht in de sfeer van de High Cha-
paral, vandaar de klederdracht van voorzitter Par-
dijs. In zijn openingswoord bedankte de voorzitter
de gebroeders Regelink en Gotink uit Delden we-
gens het beschikbaar stellen van het er os-ster rein;
de heer Olthof voor het verlenen van vergunningen
alsmede de plaatselijke EHBO.

Erkentelijk toonde de voorzitter zich ook met be-
trekking tot de pers. Een ding moet echter geme-
moreerd Wo-rden in dit verband nl. de naam van
sekretaris D. J. Rouwenhorst. De heer Pardijs
schetste deze ijverige sekretaris, die deze funktie
al zo'n 21 jaar bekleed, als de man achter de
schermen van de motorclub. Met de woorden: „gas
op de plank, alle remmen los" verklaarde de heer
Pardijs de feestavond voor geopend.

En dat was niet aan dovemans oren 'gezegd, want
onder leiding van The Woodpeckers werd het een
gezellig feest met als hoogtepunt de huldiging van
de kampioenen.

,,We voelen ons zeer trots weer een kampioen van
Nederland in ons midden te hebben" aldus voorzit-

ter Pardijs tot Jan Broekhof, die deze titel kreeg
toebedeeld bij de betrouwbaarheidsritten 250 cc ju-
nioren. Verder werden de^rolgende kampioenen
gehuldigd: Oriënteringsrif^fc (bromfietsen) Bert
Regelink uit Vorden; idern^ft-klasse G. Verstege
Hengelo G; idem B-klasse W. Weyers uit Doe-
tinchem; idem niet-leden H. Huetink uit Hengelo
O. Een beker beschikbaar gesteld door de fa Kui-
pers voor de beste brom'fietsprestatie van het sei-
zoen viel ten deel aan Bert Regelink.

Bij de crosswedstrijden A-klasse wered B. Bolte uit
Laren als kampioen gehuldigd; idem B-klasse W.
Veenstra, Varsseveld. Bij de betrouwbaarheidsrit-
ten junioren was joh. Berendsen uit Hengelo G
de kampioen; bij de senioren Piet Bergsma uit
Hummelo. Veel waardering had men ook voor P.
Bergsma en W. Veenstra die de kleuren van De
Graafschaprijders in het buitenland zo fraai heb-
ben hoog gehouden.

Een lang zullen ze leven, met de kampioenen op
de stoel, besloot deze huldiging waarbij de kam-
pioenen bekers werden overhandigd en de dames
een boeket bloemen.

Vorden behaalde gelijkspel
In de lastige uitwedstrijd tegen DEO (Dijkhaek)
slaagde Vorden er zondagmidadg in om een ver-
dienstelijk gelijkspel uit het vuur te slepen. In de
eerste 45 minuten waren de geelzwarten zelfs be-
duidend sterker en wereden er goede kombinaties
op ed grasmat gelegd. Met de afwerking wilde het
evenwel niet lukken. Zo kregen met name Janssen
en Hengeveld enkele 'goede kansen. Het doel werd
echter op de verkeerde plaats gezocht.

De Vordense achterhoede 'had het voor de rust
niet al te moeilijk. Dat werd direkt na de thee an-
ders toen DEO een fel offensief ontketende dat
doelman Wentink een paar maal tot ingrijpen
noopte. Hij deed dit evenwel bekwaam. Het werd
allengs duidelijk dat de beide voorhoedes niet bij
machte waren om te scoren. De laatste tien minu-
ten probeerede de thuisclub nogmaals de zege tot
zich te trekken. De Vordense defensie met Derk
Besselink als uitblinker stond echter geen doelpunt
toe.

SSS E 5 - Ratti 11-11 (zaterdag)

Het is ook SSE 5 zaterdagmiddag niet gelukt om
koploper Ratti de puntjes afhandig te maken; de
Kranenburgers waren over alle linies sterker en
wonnen met liefst l —11.
Het was al binnen enkele minuten raak toen Reind-
sen een voorzet van linksbuiten J. Dijkman van
dichtbij -met een hard schot afrondde O—1. Ratti

U KENT HET VAN RADIO EN TV

Zie onze uitvoerige kollektie !

Uw dealer :.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMIN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Te koop: 3 schapen
met bok. Verm. drach-
tig. B. Koers, Ruurlo-
seweg 54, Vorden

KAMPIOENSCHAP
VAN GELDER-
LAND JEUGD-
DAMMEN

W. Wassink uit Vor-
den slaagde er zater-
dagmiddag tijdens de
vijfde ronde in om het
persoonlijk jeugddam-
kampioenschap van
Gelderland G. J. van
Roekei uit Bennekom
te kloppen.

Reeds eerder in deze
week had B. Smeenk,
die zaterdag verhin-
derd was, remise ge-
speeld tegen A. P. M.
Wouters uit Nijme-
gen.

Zaterdag a.s., ontmoe-
ten Bennie Smeenk en
Wim Wassink elkaar
in de zesda ronde.

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. verse worst 260

500 gr. gehakt 225

500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. plokworst 160

200 gr. boterhamworst 80
500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120
500 gr. balke^rrj 75
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade
l kg vet spek _

Rund- kalfs- en varke^ralagerij

H. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD VORDEN

ging door en het was rechtsbuiten J. Arendsen die
de stand op O—2 bracht. Westervoorde en Reind-
sen verhoogden de score suksesievelijk tot O—4.

Het liep allemaal gesmeerd in de Ratti aanvalslinie
H. v. d. Linden wist na een half uur met een schot
vanaf de rand van het strafschopgebied dicht langs
de paal te scoren O—5. J. Dijkman was de maker
van het zesde doelpunt, die verschillende tegen-
standers omspeelde om vanuit een moeilijke positie
raak te schieten O—6. Het doelpuntenfeest voor de
rust werd door H. v. d. Linden afgerond met een
bekeken schot in de hoek O—7.

Ratti-doelman Wassink kreeg, ondanks het over-
wicht van de groenwitten, diverse harde schoten
te verwerken, waar hij ziclh goed mee redde. Een
strafschop wegens hands van een SSS E verdedi-
ger werd door Reindsen resoluut benut O—8. J.
Dijkman wist .na een kwartier in de tweede helft
een door 'Reindsen doorgeschoven pass direkt on-
der de lat in te schieten no voordat de keeper uit
zijn doel kwam O—9. F. Baakman brach de stand
op O—10 terwijl dezelfde speler vijf minuten voor
het einde O—11 scoorde door een penalty wegens
hands te benutten, waarmee hij het 99e Ratti-
doelpunt scoorde in deze kompetitie. Het gelukte
de bezoekers niet meer om de 100 vol te maken.

De Eibergenaren redden de eer door een verdiende
tegengoal. Eindstand l—11.

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den in zaal Eskes de volgende wedstrijden ge-
speeld:
Esselink—Oukes O—2; Wansink—Van Dijk 2—0;
Heuvink—S. Wiersma O—2; W. Wassink—Ter
Beest 2—0; Smeenk—Dimmendaal afg.; Offereins
—Sloetjes l—1; Geerkèn jr—Klein Kranenbarg 2
—0; Wiersma sr—Lammers sr 2—0; A. Wassink

„De Heide Smid
D1EPVR1ESKISTEN
ALLEEN BIJ ONS DE
LAAGSTE PRIJS MET
ECHTE GARANTIE

Hengelo F 61 „ Varssel
Telefoon 05753-7271 08343-218

Weekend
aanbieding!

Terlenka
weekenders
in diverse kleuren.

Een treffer kwaliteit van 14,95

voor 12,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

—Hulshof 2—0; Nijenhuis—Roozendaal 2—0.
Bij de jeugd werden de volgende wedstrijden ge-
speeld:

T. Harmsma—W. Schuurman 2—0; J. Bosboom
—J. Boudri l—1; J. Masselink—'H. Grotenhuis O
—2; J. Geerken—J. Meys O—2; W. Geerken—H.
Grotenhuis O—2; J. Meys—J. Masselink 2—0.

KOT-nieuws
DLS l bleef thuis tegen KOT l met 5—2 in de
meerderheid. In 36 beurten slaagde Bosman 180
(180) er in zijn tegenstander Klein Hekkelder 286
(250) te kloppen. A. Lackhart 121 (101) moest in
26 beurten de vlag strijken tegen W. Pardijs 220
(220). G. ten Have 108 (108) won in 28 beurten
op het nippertje van J. Wijnbergen die slechts 5
caramboles tekort kwam 128 (123).

KOT 2 won thuis op het nippertje met 5—4 van
Pauw 1. De uitslagen waren: H. Meyerman 116
(108)—D. Punt 85 (85); W. Remmers 116 (116)
—H. Brokken 85 (50); H. Zieverink 116 (102)-
R. van Leusden 77 77); B. Seesing 77 (77)—H.
Haverkamp 77 (67).

De Kroon l won thuis met 7—2 van KOT 3. De
uitslagen waren hier: A. de Wit 100 (82)—G. Hel-
lewegen 92 (92) ; H. Denkers 92 (92)—S. Hui-
zinga 92 (23); R. de Vries 92 (92)—W. Seesink
77 (69); W. Buitenhuis 77 (77)—R. Pardijs 77
(58).

KOT 4 won met 5—4 van Notekrakers 1. De uit-
slagen waren: W. Zuurveld 77 (72)—L. J. Paap
85 (85); B. Nijenhuis 77 (77)—G. Evers 69 (20);
W. Golstein 69 (69)—H. Wisseborn 62 (24); R.
Knoops 69 (49)—J. Kerkhof 62 (62) .

KOT 5 verloor met 5—4 van Pauw 3.

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, £• II
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * H T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN



Onze voorjaarskollektie

bloembollen
is weer binnen o.a.

GLADIOLEN

ANEMONEN

DAHLIA'S

BEGONIA'S ENZ.

Neem vrijblijvend een kijkje.

P. S. 14 februari
Valentijndag - Bloemendag

Kwekerij
Wehmezicht * ̂
Nieuwstad 57 _ Telefoon 1987
G. KLEIN HANEVELD

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-

KRANENBURG

Bezoekt het* \
carnaval van
het oosten
in de grote, verwarmde feestsalon

bij

CAFÉ SCHOENAKER

Vrijdag 19 februari
20.00 uur 's avonds:

grote beaf-
avond met
The Cats
Toegangskaarten in voorverkoop
a ƒ 5,50 p. p.; aan de feestsalon
ƒ 7,50 p. p.

Zondag 21 februari
20.00 uur 's avonds:

een avondje uit
met de bekende TV-artiesten

BOB VRIELING, conferencier,

WIM BOSCH, RITA CORITA,

SASKIA EN SERGE,

ALBERT LUCIEN, en het

LOWLAND TRIO

Toegangskaarten in voorverkoop
a ƒ 4,— p. p.; aan de feestsalon
ƒ 5,- p- P.

Toegangskaarten in voorverkoop vanaf he-
den verkrijgbaar (.m. 17 februari a.s. bij:

Bisseling, Vivo-Super, Zutphen
Jansen's Schoenenhuis, Vorden
Sigarenmagazijn Eijerkamp, Vorden
Drogisterij v. d. W^al 6 Zn, Vorden
Café Schoenaker, Kranenburg
Fa Mombarg, Kranenburg

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Kop en schotels
porcelein

1,39 6 voor 8,1 0

Glosetzittingen m. deksel
deze wee'k

10,95

Róerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Makel.- en assur.kantoor
ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg

Profijt
AANBIEDING

Geplastificeerd
afdruiprek

met plaats voor
10 borden en vol-
op ruimte voor
kopjes, bestek
enz.

Afdruiprek
in de kleuren wit
of oranje

3,50
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

WONINGRUIL
Wie ruilt mijn woning:
drie slaapkamers in de
Meidoornstraat te Hen-
gelo G voor een woning
in Vorden ? Mag groter
zijn. Van Londen, Mei-
doornstr. 19 Hengelo G

HUDORA

KOERSELMAN
Te koop: Biggen.
J. Wesselink 't Elshof

Wassen en
drogen

ERRES

DAT IS GEEN 'PROBLEEM
MEER

volautomatische wasmachine voor
5 kg was met Blo-program en
2 kg knop. Nu van ƒ 1199,— voor

798,00

AEG
Turnamat S wasautomaat met
aangebouwde centrifuge.

Nu van ƒ 1035,— voor

795,00

INDESÏT
volautomaat. Nu van ƒ 598,—
voor

PHILIPS WASDROGER
om 2 kg was droog ol strijkdroog
te maken.

Nu van ƒ 388,— voor

348,00

CENTRIFUGES
voor 3 kg inhoud, vanaf

139,50
Dit kunt u dagelijks zien in onze winkel en
showroom.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

A.s zondag 14 februari

orkest

THE EVENING
STARS

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Drukwerk van de
allerhoogste plank

wordt u snel en keurig verzorgd
geleverd door

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

DEZE WEEK

Wij brengen een speciale ba,nkste'llen-w^K
met sterk gereduceerde prijzen, oordeel zelf.

UW SPECIALE AAN-
DACHT VOOR ONZE

TOT EN MET ZATERDAG 20 FEBR.
GAAN WIJ VERKOPEN, MO

UIT ONZE EIGEN SHOWRO

.
lJfcl
oW,

met kortingen van 10 tot 30%

Verder hebben wij op onze showrooms voor
u staan een pracht kollektie:

slaapkamers, bergmeubels, eet-

hoeken, vloerbedekkingen, over-

gordijnen en vitrages

Verder nog enkele go'ede v*

gebruikte meubelen
waaronder bankstellen, clubs, tafels, eethoe-
ken, huiskamers, dressoirs en bergmeubels.

BANKSTELLEN
BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL va,n

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

BANKSTEL van

- nu voor ƒ 930,

— nu voor f 950,

- nu voor f 1150,

- nu voor ƒ 1494,-

- nu voor f 838,-

- nu voor f 1332,-

- nu voor ƒ 1480,

- nu voor ƒ 1116,

- nu voor f 1140,

— nu voor ƒ 1017,-

- nu voor ƒ 1142,-

- nu voor ƒ 1404,

- nu voor f 1197,-

- nu voor ƒ 2048,-

- nu voor f 1553,-

KOMPLETE WONINGINRBCHTING

FA A. J. OBELINK & ZOON
Hogestraat 16 - Aalten - Telefoon 05437-2803

U zit goed met een advertentie in dit blad!

Adverteren kost geld, uiteraard.

Niet adverteren kost op den duur beslist meer !

Neem daarom eens kontakt op met:

Drukkerij Weevccs, Vorden, telefoon 05752-1404
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