
Donderdag 7 december 1972
34e jaargang no. 36
Uitgave: drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12,
Vorden, telefoon 05752-1404, giro l 20 58 67
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 15,- per jaar
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Sint
Nicolaas
op de

Vordense

markt!

De wekelijkse vrijdagmarkt in Vorden
staat op het ogenblik sterk in de belang-
stelling. Zowel het aantal bezoekers als
ook het aantal kooplui neemt toe.

Op de laatst gehouden markt was de
drukte enorm. Uiteraard ook omdat er
gratis waardebonnen werden uitgereikt.

Voorts brachten Sint en Piet een bezoek
aan de markt en deelden geschenken uit
aan de kinderen.

Nutsdepartement
Evenals vorig jaar wordt weer door Nutsfloralia een middag
en avond georganiseerd om u in de gelegenheid te stellen
zelf uw kerstversiering te maken. De leiding heeft dit jaar
de heer Dijkerman, die ook de bloemschikkursus deze zomer
leidde. Door omstandigheden is het niet mogelijk dit de
laatste week vóór Kerstmis te houden, maar de heer Dijker-
man heeft ons verzekerd dat de stukjes heel goed te bewa-
ren zijn tot de Kerst.
Wij hopen weer op een even grote deelname als vorig jaar.
Zie voor nadere gegevens de advertentie in dit nummer.

December, de feestelijke maand van het jaar.

Dan vraagt uw post om kinderzegels!

Post

Kinderzegels: vorstelijke zegels!

tijdig uw kerstpost, nntuurfl^Biicl kinderzegels!

E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Damrubriek
Wit denkt in deze 33-28 opening 2 schijven voordeel te beha-
len, maar verliest op verrassende wijze zelf een schijf:
1) 33—28, 17—21 2) 31—27, 12—17 3) 37—31, 21—26 4)
27—21? 26 x 37! 5) 21 x 23, 11—17! 6) 42 x 31, 17—22 7)
28 x 17, 19 x 26 en zwart wint schijf 17.
De oplossing van het probleem van 23 november is:
27—22, 18 x 27; 32 x 21, 23 x 43; 37—31, 16 x 47; 44—39,
47 x 29; 34 x 5, 43 x 34; 40 x 20, 25 x 14; 4 x 17, 26—31;
17—26!, 31—36; 26—37, en wit blijft op de lijn 5—46.
Abusievelijk is vorige week vergeten een goede oplossing
van B. Hiddink uit Baak te vermelden. Goede oplossingen
van de rubriek van 23 november kwamen binnen van W. J.
Bennis, W. Verkerk, J. Reuver, B. Hiddink, H. Grotenhuis
ten Harkel en W. Wolferink.
Ons nieuwe probleem:

zwart

wit
De stand die na de kombinatie overblijft hoeft niet verder
te worden uitgewerkt. ^^

Oplossingen inzenden aan H.^^msink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

METSEI^JEEN : handvorm, vormbak, sfrengpers

Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

STEENHANDELteTEENpEREN
Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

Als eerste willen wij u hierdoor nogmaals attent maken
op de begrotingsbehandeling, die inplaats van mor-
genavond, op 14 december a.s. in de gemeenteraad zal
plaatsvinden; zoals reeds eerder in deze rubriek is
gezegd, zal er worden gesproken over het gemeentelijk
wel en wee in het jaar 1973, terwijl wellicht ook nog
de ontwikkelingen in de jaren 1974 en 1975 onder de
loep zullen worden genomen.

Twee weken geleden werd in deze rubriek begonnen
met een aanduiding van de plaats van de gemeente in
ons staatsbestel. Na toen globaal deze positie te heb-
ben aangegeven, willen wij nu een algemene karakter-
schets geven van hoe een gemeentelijke overheid funk-
tioneert.

Zoals bekend, heeft u elke vier jaar de gelegenheid
om bij de gemeenteraadsverkiezingen uw vertegen-
woordiger in de raad te kiezen; de vertegenwoordi-
gers samen vormen de wetgevende macht in de ge-
meente; uit deze vertegenwoordigers worden door de-
zelfde vertegenwoordigers de wethouders gekozen, die
met de burgemeester het dagelijks bestuur van de ge-
meente vormen.

Dit kollege van B en W voert, zoals reeds eerder ge-
zegd, de besluiten van de raad (= verordeningen) uit;
het bekijkt, met andere woorden, of de plannen die
de burgers (en de gemeente zelf) hebben, passen in het
geheel van de ontwikkelingen zoals de gemeenteraad
die ziet (bv. zoals weergegeven in een bestemmings-
plan).

Daarnaast ,en niet minder belangrijk, treffen B en W

de voorbereidingen voor bijna alles waarover de ge-
meenteraad zich moet uitspreken; als de gemeente bv.
een weg moet aanleggen of vernieuwen, dan wordt
door B en W onderzocht hoe de situatie ter plaatse
is, wie eigenaar is van de ondergrond van de wegen,
hoe de weg in de toekomst zal worden gebruikt, hoe-
veel een en ander zal gaan kosten, hoe de weg moet
worden ingepast in hetgehele wegennet enz.; wanneer
dit voorbereidend werk is afgerond, stellen B en W
hun konklusie, leggen deze konklusie voor aan een
vaste vertegenwoordiging uit de raad (de zgn. raads-
kommissie). Kan deze kommissie zich daarmee ver-
enigen ,dan wordt een voorstel (prae-advies) aan de
raad uitgebracht. Kan de raadskommissie zich er niet
mee verenigen, dan beraden B en W zich er nogmaals
over, waarna zij overgaan tot voornoemd prae-advies
aan de raad; tijdens de raadsvergadering wordt dan
gediskussieerd over het voorstel en wordt tenslotte
een beslissing genomen over het al dan niet aanleggen
van de weg.

N.B. In vele gevallen moeten Gedeputeerde Staten van
Gelderland nog goedkeuring aan zo'n besluit verle-
nen voordat tot feitelijke uitvoering mag worden over-
gegaan; wordt inderdaad goedkeuring verleend, dan
mogen B en W tot die uitvoering overgaan.

In dit verband willen wij nog even stilstaan bij het
ambt van burgemeester: de burgemeester wordt, op
voordracht van de Kommissaris er Koningin in een
betrokken provincie, benoemd door de Koningin. Hij
is voorzitter van zowel de gemeenteraad als het kol-
lege van B en W; in de raad heeft hij slechts een ad-
viserende stem (tenzij hij door de kiesgerechtigde bur-
gers tevens als lid van de raad wordt gekozen); in het
kollege van B en W heeft hij, net als de wethouders,
een beslissende stem.

Daarnaast kent de wet aan de burgemeester enkele
zelfstandige taken toe: hij vertegenwoordigt de ge-
meente in en buiten rechten (bv. bij een rechtbank en
bij gemeenschappelijke regelingen), geeft als hoofd der
politie alle bevelen die nodig zijn voor de handhaving
van de openbare orde, en ziet toe op de naleving van
wetten, provinciale en plaatselijke verordeningen, ter-
wijl hij tevens de politie heeft over café's, hotels en
alle voor het publiek openstaande gebouwen en sa-
menkomsten.

Uiteraard kan van het gemeentebestuur niet worden
gevergd dat zij alle zaken alleen onderzoekt; daarom
beschikt zij over een aantal mensen, die haar bij deze
taak bijstaan, het zgn. ambtelijk apparaat. Daarnaast
wordt ook dikwijls hulp en advies „van buitenaf" ge-

vraagd, de zgn. externe adviseurs als een stedebouw-
kundige, de welstandskommissie, landbouwkundige
dienst e.d. Voordat de raad of B en W een beslissing
nemen, is de betreffende zaak dus al ter behandeling
bij vele mensen gepasseerd.

Ter afsluiting van dit onderwerp is het wellicht inte-
ressant voor u om te vernemen, hoe nu in de praktijk
een door u aan het gemeentebestuur gerichte brief
wordt afgedaan:

• de afdeling interne zaken opent de ingekomen
post, boekt deze in, en stelt op elk stuk, overeen-
komstig de door B en W vastgestelde beleidspro-
cedure, vast, welke afdeling(en) advies moeten uit-
brengen;

• de post komt daarna bij de gemeentesekretaris.
Deze neemt de post door en kontroleert of de
daarop genoemde afdeling(en), die advies moet(en)
uitbrengen juist zijn;

• de post gaat daarna naar de burgemeester. Nadat
deze de stukken heeft bestudeert, bespreekt de bur-
gemeester deze met de gemeentesekretaris; hierna
komt de post terug bij de afdeling interne zaken,
die voor distributie over de verschillende sekre-
tarie-afdeling en gemeentewerken zorgdraagt;

• na deze fase beginnen de afdelingen met de be-
.; studering ervan; soms zijn het eenvoudige zaken,

in andere gevallen zijn de problemen ingewikkeld;
in het laatste geval moet dikwijls advies worden
gevraagd van de externe adviseurs, wat geruime
tijd in beslag kan nemen;

• nadat de sekretaris de rapporten der afdelingen
heeft bestudeerd en goedgekeurd plaatst hij deze
op de agenda van het kollege van B en W;

• in de vergadering van dit kollege wordt daarna
een beslissing genomen; vaak wordt evenwel nog
daarvóór door het kollege of een lid ervan de be-
treffende zaak met de belanghebbende(n) bespro-
ken. Het besluit van B en W mondt dan tenslotte
uit in óf een rechtstreekse beschikking aan de
burger, die de brief schreef óf in een voorstel aan
de raad (nadat een raadskommissie eveneens zijn
visie aan B en W heeft kenbaar gemaakt).

Wij hopen dat u door bovenstaande uiteenzetting een
indruk hebt verkregen van de procedure(s) zoals die
op een gemeentehuis plaatsvinden; wellicht dat en-
kelen onder u hierdoor tevens begrijpen dat de be-
antwoording van brieven soms enige tijd duurt, on-
danks de snelheid die het gemeentelijk apparaat door-
gaans tracht na te streven.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 10 december (2e Adventszondag)
10.00 uur ds. J. H. Jansen H. Doop

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink gezinsdienst m.m.v. zang-
groep Medlerschool o.l.v. mevr. Hazekamp, school en zon-
dagsschool Wildenborch

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. N. J. Gorio van Zutphen
19.00 uur idem

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van /.ateidagmorgen 10.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00
tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEG R AFENISDIENST

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink), telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE/.
STAND -

GEBOREN: Jacqueline, dochter van W. Golstein en J. A.
Barink.

ONDERTROUWD: E. J. Hulshof en R. W. Lenderink; W.
H. Potman en A. G. Bannink.

GEHUWD: A. Gille en D. Voskamp.

OVERLEDEN: Johanna Hendrika Maria Waarle, echtge-
note van Jansen, 60 jaar.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

CHOC. TRUFFELS
BAKJE a 200 GRAM VOOR

Uit de slagerij
4 HAMBURGERS HALEN

3 BETALEN i

Voor een heerlijke erwtensoep

VARKENSPOOTJES 3 stuks

500 gram BOVENBEEN 198

STOOFLAPPEN

500 gram 368
MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram 198
HAMLAPPEN

500 gram 448
FRICANDEAU van de ham

500 gram 488
WIENER SNITZELS

per 700 gram 140
150 gram HAM 119

150 gram SNIJWORST 89

200 gram GELDERSE KOOKWORST alleen aan st. 99,

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST . 89

PROFITEER VAN DIT KOOPJE !

Mooie grote SIERKAAS
PLUS KADELAAR samen

Doos a 12 Euro-

flessen Classe

Royal BIER

voor

575

B 3

APPELSAP

nu per fles

slechts

69

Colorno

KOFFIEMELK

literfles

van 185 voor

159

Grote fles

Duyvis

SLAOLIE

voor

175

Hak

BRUINE BONEN

3/4 literpot

van 125 voor

100

TEGEN DE MILIEU VERONTREINIGING

GRIJS TOILETPAPIER
PAK d 10 ROLLEN VOOR SLECHTS

NEEM ALVAST IETS IN HUIS ^Ê ĵ k

Dr Oetker BAKMEEL Hn
NU BIJ ONS PER PAK SLECHTS M [•

Div. kleuren

KAARSEN

nu 6 stuks

voor maar

125

Sprinklettes

CHOC. HAGEL

dubbelpak

van 220 voor

189

Dubbele zak

paprika

WAFELCHIPS

van 90 voor

75

Diverse soorten

KOEKJES

normaal 1.15

nu voor

79

De enige echte

ENGELS DROP

per zak

van 98 voor

79

Vanille of Aardbeien IJS zöS9^

AmontHlado

Medium Dry

WIJN nu

per fles voor

275

Heerlijke tafel-

wijn CLAVEL

rose of rood, nu

per fles slechts

250

Grote fles

ADVOKAAT

van verse eieren

nu van 6.20 voor

495

Delmonte

Tropical

FRUITCOCKTAIL

van 180 voor

149

Van Nelle

Prisma KOFFIE

per pak

van 208 voor

179

Groente en Fruit
Donderdag: 9A
PANKLARE RODE KOOL 500 gram Öv7

Vrijdag: QQ

BLANKE WITLOF 500 gram OvJ

Zaterdag: QQ

MALSE SLA 2 kroppen O\J

GRAPE FRUITS -flQQ
7 stuks voor I\/O

MANDARIJNEN CLEMENTINES -IAQ

zonder pit ± kilo |*|O

Heerlijke NAVELSINAASAPPELEN -|AQ

10 grote lx/ O

Fijne ha n da p pel HO/\

GOLDEN DEUCIOUS 2 kg IOv7

Verse gesneden SOEPGROENTE ^Q

2 pakjes voor x/O

2x200 gram LEVERPASTEI -| AA

nu voor l\Jv/

Zak vof BfTTERKOEKJES ^Q

nu voor %JO

Grote doos Maasstad Jif\t\

ÏNEEUWWAFELS voor IWO

Tegen de hoest "V/\

HOESTMfX nu per zak / 9

Bakje BRUINE of WITTE IJSCUPS öft

voor Ov7

Heerlijk snoepje ^Êf%/\

KRANSJES per bakje nu 139

Diverse smaken f\f\

VENCO DROP nu 2 zakjes voor 98

D/verse kleuren JÊ^f\

SHAMPOO fiterf/akon voor 159



Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van onze dochter
JACQUELINE
W. Golstein
J. A. Golstein-Barink
Vorden, 29 nov. 1972
De Bongerd 7

Betrouwbaar heer
boven de 50
vraagt pension of kost-
huis
Brieven onder nr 36-1
buro Contact

Te koop g.o.h. Fiat 600
b.j. juni 1970 J- Hogendoorn
Warkensew. 5 Warnsveld

Wij vragen een hulp in ons
gezin met 3 schoolgaande
kinderen voor plm. 11 uur
per week. Tijden samen
overeen te komen. Bushalte
vlakbij ons huis
Aanmelden liefst z.s.m.
Mevr. Knol, Vordenseweg 8
Warnsveld Tel. 05750-6789

Te koop

kerstbomen
PEPPELMAN
Kerkhoflaan 3 Vorden

Onze kinderen lagen als
baby tot plm. l jaar 'door
weer en wind' buiten in een
zgn. babyhuisje. Het is dub-
belwandig geisoleerd met
muskietengaas afgewerkt
en staat op zwenkwielen
Wij bieden het nu te koop
aan Tel. 05752-1550

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Te koop gerstestro
Poorterman, Vorden
Hilverinkweg 4 tel. 1591

Te koop aangeboden 4 pits
gasfornuis met ingebouwde
grill en oven en pannenlade
en afdekblad en braadslede
Tel. 2047

RUIME
VOORRAAD
Nieuwe gashaarden Lips
Peters 8000 cal. van 894,.
nu f 450,-
Nieuwe gevelkachels
van 8000 cal. van 600,-
nu f 375,-
Wasemkappen f 225,-
Nieuwe gevelkachels van
6000 cal f 425,-
4500 cal f 375,-
3200 cal f 250,-
2200 cal f 175,.
Ook te leveren voor afvoer-
schoorsteen 4000 cal. f 175,-
Nieuwe gasfornuizen f 348,-
Kookplaat f 125.-
Bijzetfornuizen f 275,-
Zeer speciale aanbieding:
braad-, kook- en
koekepannen f 5,50
Ruime sortering
OLIEKACHELS
9000 cal. van 465,- nu f 275,-
Artistieke kleur f 375,-
Zeer speciale aanbieding in
wasautomaten, diepvries-
kisten en koelkasten
Ruime sortering was-
automaten tegen zeer
speciale prijzen:
Diepvrieskisten Marijnen
380 Itr van 850 nu ... f 595,-
Koelkasten f 195,-
Centrifuges 2800 toeren

f125.-
Betonmolens en elektrische
lasapparaten
l d. BUIS f l,- per meter
Alle maten koperen buis en
kranen en bochten
Ijzeren golfplaten:
180 x 78 cm f 5,50
90 x 80 cm f 1,50

Tevens ruime voorraad ge-
bruikte
gas- en oliekachels
ook nog Siegler
Gevraagd:
olie- en gashaarden

GEBR. BULTEN
r>s van Dijkweg 17
DOETINCHEM
Telefoon 08340-23552

De heer en mevrouw

J. WECHGELAER-BOEREMA

hebben het genoegen u kennis te geven van
het op 2 december j.l. voltrokken huwelijk
van hun dochter

WILLEMINA JANTINA
en de heer J. H. DOWNES

c/o Brunette & Partners

p.o. Box 626

Blantyre . Malawi (Afr.)

vwvwwwwvwww^^

HENK KREUNEN
en
MINY GOTINK

geven u kennis, mede namens wederzijdse
ouders, van hun voorgenomen huwelijk, dat
zal plaatsvinden D.V. op 14 december om
13.30 uur ten gemeentehuize te Warnsveld

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Warnsveld door de wei-
eerwaarde heer ds J. C. Krajenbrink

Vorden, Julianalaan 3
Warnsveld, Lage Lochemseweg 31
December 1972

Toekomstig adres: Meindert Hobbemalaan 45
Lochem

Receptie van 16.15-17.30 uur in hotel
'de Hoofdige Boer' te Almen

Inplaats van kaarten

JAN VAN ARK
en
DINIE GOTINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
vrijdag 15 december D.V. om 11.00 uur in
het gemeentehuis te Vorden

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds J. H. Jansen

Vorden, december 1972
Wildenborchseweg 19-Wiersserallee 3

Toekomstig adres: Wildenborchseweg 19

Receptie van 15.00-17.00 uur in café-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit), Vorden ij ij

Heden nam de Here tot Zich, mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, zuster en behuwdzuster

JANNETJE EVERDINA VAN DER ZEE

op de leeftijd van 66 jaar

Ps. 23 vs. l en 4 (onberijmd)

Vorden: W. F. Kuhlemeier
A. Kuhlemeier

Doetinchem: J. B. Kuhlemeier
N ij verdal: H. van der Zee

G. W. van der Zee-van Veen

Verzoeke geen bloemen

Vorden, 3 december 1972
De Horsterkamp l

De begrafenis zal plaats vinden D.V. 7 december
a.s. op de Algemene Begraafplaats te Vorden,
om 13.00 uur

De overledene is opgebaard in de Aula van 'De
Wehme' Nieuwstad 44, bezoek van 17-18 uur

Denk aan de instuifavond

Buurtvereniging Delden
zaterdag 9 december
in café 'f Zwaanf/e

OPRUIMING

WINKELVOORRAAD

BEHANG
70 PROCENT KORTING

maand december

De Verfwinkel op het Hoge

H. Weustenenk
Schildersbedrijf . Het Hoge 33 - Vorden, tel. 1377

Heden overleed na een langdurige ziekte, onze
lieve en zorgzame vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

ANTONIE HERMANUS BOSCH

weduwnaar van C. Garritsen

in de ouderdom van bijna 83 jaren

Namens de familie:

A. Ribbink-Bosch

Vorden, 3 december 1972
Almenseweg 20

De begrafenis zal plaatshebben donderdag 7 dec.
om 12 uur op de Algemene Begraafplaats te
Warnsveld

De overledene is opgebaard in de aula van het
ziekenhuis Coehoornsingel Zutphen. Bezoek van
16-17 uur

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze lieve broer en zwager

ANTONIE HERMANUS BOSCH

in de ouderdom van bijna 83 jaren

Warnsveld: Wed. Bosch-Prins
Hengelo: J. Bosch

Vorden: Wed. Bannink-Bosch
Vorden: W. Bosch

Wichmond: Wed. Garritsen-Bosch
Vorden: H. J. Bosch

J. G. Bosch-Beumer

Vorden, 3 december 1972
Almenseweg 20

Uitnodiging
Dansgroep De Knupduukskes

nodigen gehuwde en verloofde paren met
belangstelling voor de folklore uit op
woensdag 13 december met hen te
komen dansen, in de zaal van restaurant
't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Aanvang 8 uur - Toegang vrjj

ft De koffie staat klaar !

J^utsniiddag
en -avond

In samenwerking met Nutsfloralia

kerststukjes maken

In het Jeugdcentrum onder leiding van de heer
Dijkerman op woensdag 13 dec. a.s. 's middags
van 2-4 uur en 's avonds van 8-10 uur

Bakje, fles of iets dergelijks meebrengen
Materiaal is aan de zaal verkrijgbaar, maar men
kan ook eigen materiaal meebrengen

Deelname is geheel gratis !

Opgeven bij:
mevr. v.d. Wey, Zutphenseweg 67, tel. 1400
en mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555

Gezins-Dienst
IN KAPEL WILDENBORCH

a.s. zondag 10 december om 10 uur

Zanggroep Med/erscftoo/
o./.v. mevr. Hazekamp

medewerking school Wildenborch
en Zondagsschool

Klein en groot is er hartelijk welkom

Voorganger: ds J. C. Krajenbrink

Bestel vroegtijdig uw

kerstboom
niet wortels
bij het bekende adres

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Fa cebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508
b.g.g. na 18 uur 2054

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

Maandag 77 december

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur by café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur by café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a. :
Windjacks (van klein tot de 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.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, 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, flzer-
aterk, 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, vyien, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

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

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Fles halfvette MELK van 72 voor 59

Blik Unox GROENTESOEP van 108 voor

Blik Unox TOMATENSOEP van 108 voor

Blik Unox KIPPESOEP van 108 voor ..

79

89

99

% pot SPAR BRUINE BONEN van 115 voor 98

Kuipje SPAR HALVARINE van 55 voor 45

Litersblik CAPUCIJNERS van 79 voor 69

2 rollen SPAR BESCHUIT 69

FLES CHOLATTI van 86 voor 69

SPAR ROOKWORST van 125 voor 108

200 gram SAKS. LEVERWORST van 110 voor... 98

500 gram JONGE KAAS van 330 voor 275

Fles SPAR COLA of UP van 88 voor 79

10 EIEREN nu met 30 CENT korting !

Krat AMSTEL PILS ( MJ liters) van 14,20 voor ... 1069

Bus Proset HAIRSPRAY van 675 voor . . 448

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Voor:
Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSM4
Dorpsstraat 6 - Vorden

Zaterdag 9 december a.s.
SLAPSTICKS

Jeugdsoos Vjoe
Aanvang 20 uur in het
Jeugdcentrum Vorden

Te koop hoge Noren maat 41
G. Voskamp
Larenseweg 4 Vorden

Gevraagd flinke werkster
2 ochtenden per week
of l dag, tel. 1770

Te koop wegens aanschaf
cv l grote en l kleine
kolenhaard bij W. Jansen
Burg. Galléestr. 59 Vorden

Wie wil mij een morgen of
een middag in de week
in de huishouding helpen?
Mevr. de Koning
De Stroet 13 Vorden
Tel. 2147

Te koop hamsterkooi
't Jebbink 36 Vorden

Wilt u VERANTWOORD adverteren?
Natuurlijk wilt u dat ! Lees daarom eens de
advertentie welke wij elders in dit blad plaatsen

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden



KNALLERS! GEMS-WINKEL

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 10 december

DANSEN
muziek:
SANGUNDKLANG
met zang van Cecil

3 bars vol sfeer

en gezelligheid

HOOGSTE VOEDERRENDEMENT

LAAGSTE VOEDERKOSTEN
dat is het waar het bij u om gaat, kies daarom meng-
voeders van de beste kwaliteit en samenstelling,
bereid onder

CLO KONTROLE
Bij bulklevering, franko bedrijf zijn onze prijzen t.m. 15 dec. per 6000 kg:

Big-Varkensmeel f 41,80
Big Varkenskorrel f 42,40
Zeugenmeel f 40,—
Zeugenbrok f 40,60
Dieet startkorrel f 47, —
Startmeel f 44,80

Baby B meel f 50,40
Baby B korrel f 52,—
Voll. legmeel f 43,60
Vol!, mestkuikenvoer

f 47,60
Brok A f 37,60
Energiebrok f 37,20

Bovenstaande prijzen zijn per 100 kg exklusief BTW. Bij betaling binnen
14 dagen 2% betalingskorting. Voor kleinere kwantums en zakgoed gelden
toeslagen en bij grotere afname extra korting. Bij afname van meer dan
100 ton per jaar wordt een bonuskorting gegeven tot maximaal 50 cent
per 100 kg. Bovendien kan nog een nabetaling plaats /inden.

C.A.V.V. "VIERAKKER
van de A.B.T.B." W.A.
DORPSSTRAAT la WICHMOND TELEFOON 05754-237

Wapen- en sporthandel

Geef eens wat anders!
Geef een luxe doos post bedrukt met
naam en adres.
Ook een doosje visitekaartjes
is een origineel kado dat het altijd 'doet'.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad - Vorden - Tel. 1404

steeds dotltnffendi

Zutphenseweg - Vorden

•SS*
Staand

DROOGftEK

geplastificeerd
met 20 meter
drooglengte

Gemakkelijk
op te zetten
en in te klappen

f 29,50

Te koop gevraagd
SL.ACHTKIPPEN EJN
SJLACHTKOM U N EJN

J. Bruggeman
H. Postelweg 12 - Lochem
Telefoon 05730-1560

VOOR

Wapen- en Sporthandel

NAartens
Zutphenseweg - Vorden

Te koop een dragende koe
bijna aan de telling
en een Dalmatiër hond,
(reu) bij G. van Ark
Wildenborchseweg 19
Vorden Tel. 6651

Te koop komplete tv
antenne bij Rondeel
Ruurloseweg 42 tel. 1479

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

OEBR. WIIXEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

FRUIT fS GEZOND .'

COX EN GOUDREINETTEN
GOLDEN DELICIOUS
HAND- EN STOOFPEREN
DOIYENNE

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruiffee/fbedri/f

MEDLER

Gevraagd in herstellingsoord

'de Deganije'
te Vorden

VERPLEEGSTER
diploma A -f B of A of B

VERPLEEGHULP

LEIDSTER
van de bezigheidstherapie

TELEFOON 1481

H.H. LANDBOUWERS

Wij ontvangen gaarne varkens,
levend of geslacht tegen de hoogste
pryzen

Teven» levende zeugen en beren
tegen de Zwolse marktprijs

Varkenshandelaar

H.Uenk & Zoon
Nieuwstad 65 - Vorden . Telefoon 05752-1515

Dag en nacht paraat,
ook bij noodslachtingen l

Te koop gevraagd:

GOED ONDERHOUDEN KIPPENHOK
uitneembaar, 2x2 m

Stichting Maatschappelyke Dienstverlening

"DE GRAAFSCHAP-ZUID"
Kastanjelaan 15 - Hengelo G

Op 15 december a.s. gaat

Me/. A. M. BUUR

maatschappelijk werkster, met pen-
sioen en verlaat zij deze Stichting

Van 10-12 uur is er die dag gelegenheid
om afscheid van haar te nemen

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u strrvon moet

• ent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4 : 1 2 ) ; 2e Is Hij uw redder? (Hom. 3:23, 2 4 ) ;
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen ovor het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evnn^olisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROCP

Buurtvereniging Delden

ledenvergadering
op woensdag 20 december a.s.
in café 't Zwaantje het Bestuur

SENSATIONELE
AANBIEDING !

Gestreepte

kinder
pullovers
prima van kwaliteit

en pasvorm

in de maten 104 t.m. 164

nu f 13,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

ZONDAGMIDDAG 10 DECEMBER

Kompetitiewedstrijd

VORDEN 7 -
G AAN DEREN SE BOYS

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. l/2 kg Boerenkool panklaar £5

Vrijd. V2 kg Gesneden Prei 59

Zat. V2 kg Witlof Ie soort 35

10 grote Navelsinaasappelen 198

Mnd. Vz kg Gesneden Rode kool 39

Di. Vz kg Gesneden Koolraap 45

Wnd. Vz kg Gekookte Bieten 45

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1834



Donderdag 7 december 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang no. 36

Jac. H. de Jong:
door gaan l
Naar aanleiding van de voor de DMP teleurstellend verlo-
pen Tweede Kamerverkiezingen, hebben wij de lijsttrekker
van deze partij, de heer Jac. H. de Jong gevraagd wat zijn
toekomstplannen zijn nu hij niet terug zal keren in de Twee-
de Kamer.

„Het is wel duidelijk, dat dit de verkiezingen van de tele-
visie zijn geworden. Het medium televisie heeft de uitslag
voor een groot deel bepaald. Dit medijum werd voor de
DMP geblokkeerd. Hoe kan de kiezer kiezen als deze massa
kommunikatiemedia voor nieuwe partijen als de DMP wor-
den geblokkeerd. Dit in tegenstelling tot bv. de PPR die via
radio en televisie alle mogelijkheden kregen. Daarom heb ik
de ORTO opgericht om dit als breekijzer te gebruiken om de
blokkade in onze demokratie te doorbreken en de éénzijdige
benadering van radio en televisie om te buigen naar een
meer objektieve voorlichting", aldus de heer De Jong.

„Wij zijn aan deze demokratie verplicht om door te gaan
omdat onze doelstellingen de moeite waard zijn om voor te
strijden. De huidige tegenstellingen tussen links en rechts
voeren naar een afbraak van onze maatschappij. Wel ver-
nieuwing maar niet door middel van radikalisme en negati-
visme. Ik ben ervan overtuigd dat een konstruktieve midden-
partij ons land weer regeerbaar kan maken", aldus de heer
De Jong, die er nog bij vertelde vele reakties uit het land
ontvangen te hebben met het verzoek om toch door te blij-
ven gaan.

Jeugsoos VJOE
Afgelopen zaterdagavond organiseerde Jeugdsoos VJOE
een speciale Sint Nicolaasavond voor haar deelnemers. In
afwachting van de komst van Sint Nicolaas werd men muzi-
kaal bezig gehouden door het guitaristenduo Thomas van
Dorsten en Hans de Boer die hun nummers zeer goed
brachten.

Om kwart over acht arriveerde Sint Nicolaas met in zijn ge-
zelschap zijn twee trouwe gezellen. Na een welkomstwoord
moesten verschillende soosdeelnemers bij Sint Nicolaas op
het matje verschijnen; de een kreeg een pluimpje, tegen een
ander stak de oude baas dreigend zijn vinger op. Hierna
bleek echter dat de Sint niet met lege handen was gekomen
en elke deelnemer kreeg uit handen van de Sint een present-
je aangeboden.

Nadat de Sint was vertrokken (hij moest de daken weer op)
werd een begin gemaakt met het Sint Nicolaasbal op de to-
nen van disco team At Random met d.j. Gerrit Wentink.
Al met al kan Jeugdsoos VJOE terugzien op een geslaagde
Sint Nicolaasavond.
Voor dit weekeinde staan er slapsticks op het programma en
wel op zaterdag 9 december a.s. in de Jeugdsoos. (Zie ook
de kleine advertentie in dit blad.)
Volgende week donderdagavond 14 december organiseert de
Jeugdsoos VJOE ten bate van de aktie Kom over de Brug
een speciale avond in het Nutsgebouw dat in de eerste
plaats is bedoeld voor de jeugd maar waar ook ouderen
welkom zijn. Meer hierover in het volgende nummer van
Contact.

Vordense dwerggeiten kampioen

Vorden heeft er weer enkele nieuwe kampioenen bijgekre-
gen. Ditmaal geen mensen maar afstammelingen van het
edele dwerggeitenras. Op de in Vragender bij Lichtenvoorde
gehouden keuring van de Nederlandse Organisatie voor
Dwerggeitenfokkerij afdeling Gelderland waren ook ver-
schillende Vordenaren met hun inzending present.

Als jeugdkampioen bij de geitjes in rubriek l kwam uit de

bus Pippy, kombinatie Van Delden en Zweverink, terwijl
in deze rubriek ook een derde prijs werd gewonnen door
Marina, eveneens van dezelfde kombinatie. Jeugdkampioen
bij de bokken werd in rubriek 6 Pinco van G. Zuurveld uit
Vorden. De keuring werd gehouden in een grote kippen-
schuur. Het is de bedoeling dat de keuringen in het vervolg
zullen worden gekombineerd met de Agrado-beurs in Doe-
tinchem.

DE NIEUWE KAMER
Hoera! voor onze huidige Senaat
Niet al te homogeen, maar aardig toch van coloriet,
Ietwat nerveus misschien, maar toch paraat,
Nam bijna elke kiezer deel aan 't plebesciet,
Geheel alleen met zijn ontwaakt geweten,
En met het richtsnoer van 'n „politiek" advies,
Heeft hij zich zorgvol van zijn taak gekweten:
Zijn potlood kringelstrecptc fel: Ik kies!
Zo is de hele dag aldoor gekozen,
Tot heil van ons en van de Staat,
Ons baart de tijd de schoonste rozen.
Lang leve onze huidige Senaat!

MAX HOLT

NIEUWS VAN

DE KERKEN

GEZINSDIENST IN DE KAPEL WILDENBORCH
A.s. zondag 10 dec. (2e Adventszondag) wordt in de ka-
pel Wildenborch (Kapelstraat, zijweg van de Wildenborchse-
weg) een gezinsdienst gehouden: een kerkdienst bestemd
voor klein en groot, het hele gezin. Aan deze gezinsdienst
hopen mee te werken een zanggroep van de school in Med-
ler-Linde onder leiding van mevr. Hazekamp-Aalpoel. Ook
de kinderen van de school Wildenborch en van de zondags-
school hopen mee te werken aan deze dienst. Er zal veel
gezongen worden. De korte preek-vertelling zal gehouden
worden door ds. J. C. Krajenbrink. De verwachting is dat
velen deze bijzondere dienst in de Adventstijd zullen meema-
ken in het eenvoudige kapelleke Wildenborch. Iedereen is
er hartelijk welkom. Liturgiën worden gestencild en in de
dienst uitgereikt. (Zie de advertentie in dit nummer)

KERSTAKTIE RAAD VAN KERKEN
De gezamenlijke kerken te Vorden-Kranenburg verzorgen
ook dit jaar weer een kerstgroet aan zieken en hoogbejaar-
den. Hier en daar wordt een helpende hand uitgestoken. Om
dit werk mogelijk te maken wordt deze week een rondgang
gehouden bij de in de Raad van Kerken samenwerkende
kerken.

KOM OVER DE BRUG . . .

Dat wordt een geweldige aktie. Kerken hier helpen kerken
ginds, overzee, in de derde wereld. Het gaat om 50 miljoen
gulden. Voor 744 projekten in bijna 80 landen. Kom over
de brug vraagt van u een offer, l procent van uw jaarinko-
men. In deze aktie is opgenomen de bekende aktie Solidari-
dad voor Latijns-Amerika. In de set die u in de week van
11-15 december ontvangt, staan verschillende betalingsmo-
gelijkheden. U wilt alvast het gironummer weten? Kom over
de brug. Oegstgeest, giro 7600. Reserveer, overleg, betrek de
jeugd er thuis ook bij! Niet alleen praten als Brugman . . .
maar over de brug komen!

Raadsvergadering
Agenda raadsvergadering op donderdag 14 december a.s. in
het gemeentehuis.

1. Opening.
2. Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering

van 14 november jl.
3. Ingekomen stukken.
4. Vaststelling gemeentebegroting 1973.
5. Vaststelling „algemene subsidie-verordening Vorden '73".
6. Vaststelling begroting 1973 voor het gemeentelijk grond-

bedrijf.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

November 1972.

Knappe bollen
Nee, ik bun niet naor een of andere bollenkeuring ewes,
a'j dat soms op 't eerste gezichte zollen denken. At een boer
van een „knappe bolle" praot bedoelt e daor et menneken
van de koe met. die veur, ok weer mooie, kalver mot zor-
gen. Maor daor heb ik niks gien doen met. En daor kump
ok niks gien knapheid an te passé - at dat eenmaol in et
„erfpatroon" vasteleg is kont ze ens niet anders. Ik zol ok
die oliebollen kunnen bedoelen waor at ze soms met langes
de deure komt. Kleine dinge, waorat haos gien krinten in-
zit. En toch ziet ze kans um die met heupe te verkopen - dat
is ok knap! Maor daor zeg ik niks van - at et veur een goed
doel is, iseurdat van hatte vergeven. Nee, met die „knappe
bollen" bedoel ik de jongeluu van de scholen die veur de
televisie komt um te laot enzien hoe knap of ze bunt. En
i'j mot 'r ouw gewoon aover verbazen wat een geleerdheid
of ze op die scholen opdoet. Vraogt ouw ok manges af of
dat nouw allemaole wel zoo neudig is. Of daor nou scholen
en leeraars veur mot wezen. Ze komt toch al zoovölle tied
en geld tekort. Mien zwaoger zat 'r ok bi'j te kieken - die
kan soms zoo nuchter wat zeggen. „At ze straks buuten bunt
vrög d'r eur gien mense meer nao!" Ja, daor zit wel wat in.
Ik zol d'r sterk aover denken um dat jonge spöl bonnen veur
studiebuuke te geven en te zeggen: „blief maor netjes bi'j
moeder in huus en zuuk et ouw zelf maor wieter uut. A'j
dan later hier of daor gaot soliciteern is et nog vrog genoeg

um te laoten zien wa'j wet en kunt.
En dan zu'j wel gouw gewaar wodden dat kunnen meer is
as wetten. Dat een hoop van die geleerdheid uut de schole
goed is veur mensen die alle meugluke tied hebt en een kop
as een tuurhamer. Zoo groot dat e niet vol te kriegen is.
Zorg in elk geval dat ouw een flinke ruumte aoverlaot veur
eigen inzichten en bedenksels. Want een mense mot leern
zoolange at e lééft." Dat zo'k de jongeluu vaste zeggen. Dan
wazze ze volle veurdeliger uut - kwammen vanzelf de bes-
ten naor veurten en wazze wi'j meteene mooi van een hoop
studentenheibel af ... Nou wi'k niks gien kwaod zeggen
van die dikke buuke waor at zoavölle interresante dinge in
staot - ik zal mien wel waarn. Zelf he'k d'r o kwel inelèzen.
Maor dat mo'j in de vri'je tied doen, dan ku'j d'r plezier an
beleven. En at de jongeluu dan toch veur de televisie wilt
laoten heurn wat ze wet zo'k heele andere vraogen stellen,
bv.: „Hoevölle rogge hef een bakker neudig veur een kilo
brood? Hoe lank bunt de spoorn van een haokse kappe op
een huus van tien meter breed? Hoe groot is een gewoone
metselsteen? Wat is et stamland van onze witte legkippen?
Wat is et verschil tussen een moeldier en een moelezel? En
dan in een ander vlak: Waor kump de uutdrukking „een
beer op sokken" vandan? Et gezegde „Daor geet een Domine
veurbi'j?" Vanwaor „De dood in de pot?" De name „Prèèke
Beernd?" veur eenc die geregeld an 't woord is?"
Wedden dat de meesten et niet wet? Hindert niks - at ze
maor wet wat ze wetten mot. En daor op tied weer afstand
van kunt doen! Wi'j hebt al zoovölle „waorheden" de mot
in zien gaon. Feitenkennis is nog gien inzich - een ons nuch-
ter verstand meer as een kilo geleerdheid . . .

d'n Oom.

De ellende die volgde op de
„eigen uitvinding" van centrale
verwarming door het Bouwfonds
Deze historie beslaat een lang tijdsverloop. Hij kwam
in de loop van dit jaar tot een - betrekkelijk goed - einde
maar hij begon reeds in 1967. In dat jaar voltooide het
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten een aantal koop-
huizen in Vlissingen. In het bouwplan van die huizen
was geen centrale verwarming opgenomen. Maar juist
in die tijd kreeg Vlissingen aardgas, waarmee zo voor-
delig konden worden verwarmd. Zo kwam het dat, toen
de huizen bijna klaar waren, de kopers toch nog in de
gelegenheid werden gesteld er cv in te nemen.

Het Bouwfonds belegde ̂ J^rover een voorlichtingsavond
en liet de mensen een nieuwe Bouwfonds-woning met cv
in Middelburg bezichtigen.
De cv installatie, die daar in stond werd warm aanbe-
volen. Technici van het Bouwfonds hadden aan het
ontwerp ervan gewerk»fcn een brief aan de kopers
stond: 'Door eigen techr^w in samenwerking met enkele
toeleveringsbedrijven, is een cv installatie ontwikkeld,
die voldoet aan hoge technische eisen op het punt van
veiligheid en kapaciteit, terwijl deze installatie door de
zeer vereenvoudigde installeermethode in korte tijd kan
worden aangebracht en laag in kostprijs zal zijn',
lening aangaan bij het Bouwfonds, of je kon het meteen
Die kostprijs was f 2910,- Je kon voor dat geld een
zelf betalen als je het had. De levering en de aanleg
geschiedden door de installatiefirma Tamse NV uit
Goes. Tamelijk veel kopers van Bouwfondshuizen namen
die aanbevolen cv.

IN DE KOU
Over het eerste 'plezier' dat men er van had, berichtte
ons een Koopkrachtlezer in zijn wanhoopsbrief: 'Toen
de winter aanbrak en we de installatie in gebruik stel-
den, begon meteen de ellende. Steeds viel de verwar,
ming uit en steeds hadden we lekkages o.a. door pla-
fonds en op het linnengoed in onze kasten. De monteur
stond iedere week weer op de stoep om het lekken
te verhelpen. Het waren kinderziekten zei men. Aan-
vankelijk geloofden wij dat ook nog, omdat wij de
allereersten waren hier in Vlissingen, die deze door
het Bouwfonds veelgeprezen verwarming hadden laten
plaatsen. Maar toen er meer mensen in onze buurt op
die cv overgingen hoorden we van hen dezelfde klach-
ten'.
Dat was in de winter 67-1968. Kinderziekten zei men.
Om die te verhelpen werden de volgende zomer de rub-
ber pijpen vervangen, en er werd een nieuwe gasklep
ingezet. Er werd geknutseld aan aansteekrelais, schakel-
klok, weer nieuwe gaskleppen, pomp, drukbeveiliging.
En in de volgende winters zat men telkens weer te
kleumen bij elektrische straalkacheltjes.

Onze lezer schreef ons in november 1971: 'Waar is het
einde? We overwegen nu om een hele nieuwe verwar-
ming te laten aanbrengen, want alle monteurs die er
aan gedokterd hebben, zeggen dat het hele systeem
met die slangen waardeloos is en dat dit de bron van
alle ellende is. En dat is ons dan door deskundigen van het
Bouwfonds zo aanbevolen!.

NIET THUIS
Tja, dan ging je je inderdaad wel afvragen waar het
Bouwfonds was gebleven, toen de huizenkopers in de
narigheid kwamen te zitten. Dat vroegen wij ons ook
af en dus schreven wij naar het Bouwfonds. Maar het
Bouwfonds gaf 'niet thuis'. Het deed dat op een
schandalige manier. Het gooide het er botweg op, dat
de huizenkopers hun cv niet van het Bouwfonds, doch
van de fa Tamse geleverd hadden gekregen. En dat het
Bouwfonds al ver genoeg was gegaan door één keer
de kosten van vervanging van de rubber pijpen te
betalen. En dat men zich er verder niet meer druk om
kon maken. Dat antwoordde het Bouwfonds in een
brief waarin het notabene zelf toegaf, dat het de on-
deugdelijkheid van de installatie zelf had laten ont-
werpen.

Wij laten hier hun brief volledig volgen. Wij vinden dat
nodig, aangezien veel mensen in het hele land door
woningnood en krappe koopmarkt gedreven, met het
machtige Bouwfonds te maken hebben. Dan is het goed
dat men weet wat de 'aanbevelingen' van het Bouw-
fonds kunnen zijn.

DE BRIEF hier volgt de brief
'De heer X heeft met onze bemiddeling een woning in
Vlissingen laten bouwen. Van enige bemiddeling bij het
installeren van een centrale verwarming in deze woning
is nimmer sprake geweest. Wij hebben dan ook nim-
mer aan de fa Tamse te Goes opdracht gegeven voor
het maken van deze installatie. Deze opdracht heeft
de heer X rechtstreeks verstrekt. Wel hebben wij de
heer X en een aantal andere bewoners van eigen wo-
ningen te Vlissingen bij de keuze van de cv installatie
geadviseerd. Deze installatie was door enige technici
in samenwerking met enige toeleveringsbedrijven ont-
wikkeld. Bij de materiaalselektie hebben wij gebruik
gemaakt van algemeen toegepaste en beproefde on-
derdelen, met uitzondering van de slangen en slang-
verbindingen die voor dit doel zijn gebruikt. Deze
slangen en verbindingen werden reeds in het buitenland
toegepast en zijn bovendien nog uitvoerig door ons ge-
test. Wij hebben ons dan ook niet aan een verant-
woordelijkheid voor problemen met het toegepaste sy-
steem onttrokken. Dit heeft er o.a. toe geleid, dat wij
voor onze rekening in 1968 alle slangen in de installatie
hebben laten vervangen. Wij zien echter niet, dat wij
verplicht zijn van de fa Tamse een juiste nakoming
van de uitvoering van zijn werkzaamheden te ver-
langen. Ons blijft dan ook niets anders over dan u
naar de fa Tamse te verwijzen.'
Het is ongelooflijk maar waar: dit antwoord kun je na
4 winters tobben van het Bouwfonds krijgen over een
door hen zelf uitgedachte, gedemonstreerde en met klem
aanbevolen cv van f 3000 (guldens van 1967!)

TAMSE WILDE WEL
Tamse in Goes was de boosdoener. Tamse kreeg alles
op zijn hoofd. En spijtig genoeg voor hem kon hij geen
goed doen. Want je kunt wel aan de lopende band
je monteurs naar de mensen sturen, maar als ze nadien
toch weer narigheid hebben, gaan ze niet van je houden!
Wij hebben bij de behandeling van deze zaak de indruk
gekregen dat Tamse al die tijd heel erg coulant is op-
getreden en heel veel vergeefs werk gratis heeft ge-
daan. Hij zal indertijd wel hebben gedacht dat hij een
mooie zaak begon door een kombinatie aan te gaan
met het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Een zaak
die geweldig kon uitgroeien want het Bouwfonds is
immers groot. Hij zal wel hebben geloofd dat dege-
nen, die met ideeën over een heel nieuw soort installatie
bij hen kwamen echte ervaren verwarmingstechnici
waren. Of ze dat waren is moeilijk na te gaan, maar in
elk geval deugden hun ideeën niet!

Tamse heeft tegenover ons verklaard dat met het
Bouwfonds was afgesproken dat er van de nieuwe
soort installaties een aantal op proef zou worden ge-
plaatst. Maar als hij aan het Bouwfonds de gebreken
meldde, die zich van het begin af voordeden, kreeg hij
geen enkele reaktie. De nieuwe rubberslangen (die ook
niet hielpen) liet het Bouwfonds zelfs door een andere
zaak aanbrengen. Tamse heeft zich daarna van de
affaire gedistantieerd.

GEHEIME FOOI
Tamse heeft voor een zeer billijke prijs bij onze lezer
opnieuw het hele leidingnet vernieuwd. Men kan er wel
zeker van zijn dat hij aan de hele affaire geen cent
heeft verdiend.
En het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten? Daar hoor-
denden we nooit meer iets van. Alleen, onderhands,
vernamen wij dat het Bouwfonds aan alle Vlissingse
huizenkopers met cv klachten uiteindelijk 525 gulden
heeft betaald. Om naar eigen goeddunken de verwar-
ming te laten verbeteren, of het zelf te doen, was er
gezegd.
Voelde het Bouwfonds dan na jaren misschien toch
nattigheid van al die lekken? Het Bouwfonds gaf dus
een vergoeding, maar hield dat tegenover ons geheim.
Misschien was dat ook wel omdat die vergoeding in
feite alleen maar een fooi was. Het lijkt heel wat,
525 gulden. Maar dan moet men niet weten dat het
aanbrengen van een nieuw leidingnet op die verwar-
mingen, afhankelijk van de grootte, vele malen dit
bedrag kost!

(Overgenomen uit Koopkracht).



Voetbal
RATTI AFDELING ZATERDAG NAM REVANCHE
Ratti l afdeling zaterdag heeft op sportieve wijze revanche
genomen tegen Sp. Dieren 1. De eerste kompetitiewedstrijd
van dit seizoen nl. kwam men in Dieren niet verder dan
1-1 doordat de scheidsrechter de wedstrijd toen staakte met
als gevolg dat Ratti door de KNVB als de schuldige werd
aangewezen. Bij het begin van de tweede kompetitiehelft
toonde Ratti zich naast goede gastheren ook de betere ploeg
en stuurde Sp. Dieren met liefst 6-2 naar huis.
Ratti trad voor deze wedstrijd weer kompleet aan de start
en kon na een kwarier de score openen via Reindsen die
een dieptepass van Jansen keurig afrondde 1-0. Dieren werd
steeds meer in de defensieve stelling enteruggedrukt, maar
het probeerde door ver op te rukken en de buitenspelval te
hanteren, aan deze druk te ontkomen. Na enkele mislukte
aanvallen van Ratti kreeg het na een half uur vat op deze
speelwijze en Dieren moest wel terug. Reindsen bediende
Dijkman met een lange lob en deze omzeilde handig de
buitenspelval, op de rand van het strafschapgebied schoot
hij hard op doel waarna een der verdedigers de bal met de
hand wegsloeg. Bluemink nam de toegekende penalty feil-
loos en de stand was 2-0. Dieren ging nu in de aanval en
het lukte de linksbinnen na een misverstand in de Ratti-
defensie er 2-1 van te maken. Toch bouwde Ratti de voor-
sprong nog verder uit want Jansen besloot een rush met
een goedgeplaatst schot 3-1.
Na de rust kreeg Dieren het steeds moeilijker en begon
Ratti naar een „ouderwetse" vorm te groeien. Reindsen nam
de bal zuiver op de wreef en dat betekende 4-1. Toch pro-
beerde Dieren zich nog te redden door alles naar voren te
stuwen. In eerste instantie lukte dit door een doelpunt van
de midvoor 4-2, maar de Ratti-voorhoede kreeg nu de ruim-
te en Jansen en Reindsen maakten er 6-2 van waarmee de
thuisclub volledig aan haar trekken was gekomen.

ZATERDAGVOETBALLERS VAN VORDEN
KREGEN TRAININGSPAKKEN
Dankzij een initiatief van de heer W. Sloetjes van de afd.
zaterdag van de v.v. Vorden en in samenwerking met de
heer J. D. Manneke uit Lochem kreeg het eerste elftal van
Vorden zaterdagmiddag trainingspakken aangeboden.
De heer Manneke is vertegenwoordiger van het bureau Ani-
mozegels. Dit is voor het eerst dat Animo trainingspakken
aan een voetbalelftal uitreikt. De voorzitter van de v.v.
Vorden, de heer D. de Boer, bracht de Animo-organisatie
dank voor deze geste. Hij sprak de hoop uit dat de animo
er bij de zaterdagvoetballers eveneens in zal blijven.

RUIME ZEGE VORDEN l ZATERDAG
Vorden l trad zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen
SSS E 4 aan zonder de geschorste Wentink en de geblesseer-
de Sloetjes. Zij werden vervangen door spelers van het A-
elftal die het niet onaardig deden, hetgeen bleek toen
Lubbers na een kwartier fraai scoorde 1-0. Na tien minuten
spelen in de tweede helft bracht Pellenberg de stand op 2-0.
Vorden ging hierna steeds beter spelen en het was de jeug-
dge Koning die met een prachtig doelpunt de stand op 3-0
bracht. Tenslotte was het Lubbers die de eindstand op 4-0
bepaalde.

NEDERLAAG VOOR VORDEN ZONDAG
Het is wel duidelijk dat de trainer van Vorden, de heer v. d.
Weert, aan St. Nicolaas een schutter zal vragen. Hier heeft
het eerste elftal een duidelijk gebrek aan, getuige weer de
wedstrijd van zondagmiddag tegen Klein Dochteren.
Zoals in zovele voorgaande wedstrijden opnieuw een sterker
Vorden, dat aanvallend weer geen vuist kon maken. In de
eerste 20 minuten kreeg de Vordense doelman Bouwmeester
zelfs geen bal op doel. Met de aanvalsakties van de bezoe-
kers had de achterhoede van Klein Dochteren eveneens geen
moeite. Vorden kreeg één kans. Hengeveld schoot echter
naast. Na 30 minuten nam de thuisclub een 1-0 voorsprong
toen van dichtbij keihard en onhoudbaar werd ingeknald.
Na de rust hetzelfde spelbeeld, een sterker doch onmachtig
Vorden. Bij Vorden waren Besselink en Holsbeke naar de
voorhoede verhuisd. Nadat de thuisclub na tien minuten de
stand op 2-0 had gebracht was het Holsbeke die een kombi-
natie tussen Nijenhuis en Besselink met een fraaie kopbal
afrondde 2-1. Vlak voor tijd leek Besselink nog de gelijk-
maker te zullen scoren. Vrij voor doel floot de scheids-

rechter evenwel het einde van de wedstrijd. Protesten van
Vordenzijde dat 3 minuten te weinig zouden zijn gespeeld,
haalden niets uit.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI
Afd. zaterdag: Epe 1-Ratti 1; DZSV 5-Ratti 2; afd. zondag
NVC 1-Ratti 1; Baakse Boys 3-Ratti 2; Zelhem 3-Ratti 3.

VOETBALVERENIGING VORDEN
Vorden 1-Gaanderense Boys 1; Lochem 3-Vorden 2; SVBV
1-Vorden 3; Vorden 4-Zutphania 3; Dierense Boys 4-Vor-
den 6.

Waterpolo
DAMES VAN VORDEN BLIJVEN WINNEN
Het eerste zevental van de Vordense poloclub heeft in De-
venter de kompetitiewedstrijd tegen Proteus met 2-1 gewon-
nen. In de eerse helft een aanvallend Vorden dat echter in
de afwerking slordig met de kansen omsprong. Toch werd
er in de eerste periode gescoord en wel door Jet Smit 1-0.
In de tweede periode een spannende partij met wisselende
kansen. Vorden kreeg een goede mogelijkheid de voorsprong
te vergroten toen het een strafworp kreeg toegewezen. Jet
Smit faalde evenwel. Hierdoor gestimuleerd trok Proteus
meteen ten aanval en werd de balans in evenwicht gebracht.
In de slotfase scoorde mevr. Brandenbarg de winnende Vor-
dense treffer 2-1.
De heren 2 (fraai bovenaan) kende ook met de Berkel l uit
Lochem geen pardon. Na een 4-1 voorsprong bij de rust
won Vorden uiteindelijk met 8-1 door doelpunten van De
Beus 5x en Eggink 3x.
De heren 3 van Vorden verpletterden de Nymph l uit Gors-
sel met 12-1. De doelpunten werden gescoord door Gotink
5x, Mengerink 5x en Elbrink 2x.

Volleybal
In de Nevobo-kompetitie kring De IJsselstreek heeft het
reserveteam van Dash heren uit Vorden, na een spannend
gevecht de in de Hanzehal te Zutphen gespeelde ontmoeting
tegen Lovable met 2-1 gewonnen. Verder uitslagen in deze
klasse waren: Hansa 6-Hansa 7 2-1.
Heren eerste klasse:
WIK uit Steenderen (heren) moest zich met 3-0 gewonnen
geven aan het sterke V en K l, dat zijn voorsprong hierdoor
aanmerkelijk vergrootte. Dash l verloor met 3-0 van Isala 3.
Andere uitslagen waren: V en K l-Isala 4 3-1; SVS 1-Hansa
2 0-3; Bruvoc I-Stokvissen l 2-2; WIK 1-Isala 5 3-0; DVC
1-Hansa 21-3; Bruvoc l-Isala 53-1; Hansa 2-DVC 13-1.
Heren derde klasse A:
Wilhelmina 2 gaf het Dierense DVC 2 een geducht volley-
ballesje en won met flinke cijfers 3-0.
Heren derde klasse B:
Van de Vordense teams was Dash 4 minder fortuinlijk in
de wedstrijd tegen Wilhelmina 4. De Zutphense heren kon-
den tot twee set-overwinningen komen, Dash haalde een
punt binnen. Eindstand 2-1 voor \M^fclmina. Bruvoc 3 won
met 3-0 van DVO.
Dames eerste klasse:
Dash l kwam tot een verdienstelijk gelijkspel tegen het De-
venter Olympia l, terwijl ook het Zutphense Hansa l een-
zelfde resultaat behaalde op Isala ^^2. Verdere uitslagen:
Sp. Deventer l-V en K l 1-3; Wil]^Olympia 2 3-0; Bru-
voc 1-Wilhelmina 3 2-2; Wilhelmina 3-DVC l 1-3; Hansa 1-
Wilp l 3-0; Wilhelmina 2-V en K l 3-1.
Dames tweede klasse:
Dash 2 ging met 3-0 ten onder tegen Hansa 2, terwijl Dash
tegen Harfsen l eveneens eenzelfde nederlaag leed. Verdere
uitslagen waren: Wilhelmina 5-WIK 2 3-0; WIK 1-Valto l
2-1; Hansa 2-Hansa 3 3-0; WIK 1-Wilhelmina 5 3-0; Hansa
3-Wilhelmina 4 2-1; Valto 1-WIK 2 3-0.
Dames derde klasse A:
Dash 3 kon het tegen het Brummense Bruvoc 2 net niet ha-
len en verloor met 1-2, maar ook tegen Hansa 5 ging men
„de boot" in en sneuvelde met dezelfde cijfers 2-1. Verdere
uitslagen: Hansa 4-DVC 2 0-3; Voorst 1-Wilhelmina 6 0-3;
Wilhelmina 6-Hansa 5 2-1; DVC 2-Harfsen 2 3-0; Hansa 4-
Voorst l 0-3.
Dames derde klasse B:
Dash 4 had weinig sukses tegen Wilhelmina 7 en kreeg een
fikse 0-3 nederlaag te pakken. Verdere uitslagen: Valto 3-
Wilhelmina 7 0-3; Wilhelmina 8-Bruvoc 3 3-0; Valto 3-Han-
sa 6 1-2.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrrjdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen brj plck-
nickplaats Wildenborch-sewog
Klnderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatlelokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag v.d. maand Klacht er.avond NW

9 dec. Jeugdsoos Vjoe slapsticks
9 dec. Instuifavond buurtver. Delden in 't Zwaantje

10 dec. Pannekoekenrit Graafschaprijders
11 dec. Jaarverg. Industriebond NVV
11 dec. Rayonlezing EHBO
13 dec. Bejaardenmiddag KPO in Schoenaker
13 dec. KPO feestavond voor leden
14 dec. Jeugdsoos Vjoe aktie „Kom over de Brug"
14 dec. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
14 dec. Kijkavond school aan Het Hoge
15 dec. (i.p.v. 12 dec.) Jong Gelre yoga in café Eskes
16 dec. Jeugdsoos Vjoe dansen in zaal Eykelkamp
18 dec. Hervormde Vrouwengroep Linde Kerstfeest
18 dec. Kerstfeest Herv. Vrouwengr. Dorp
19 dec. Kerstfeest NCVB
20 dec. Ledenvergadering buurtver. Delden
2U dec. JNed. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
20 dec. NVEV kerstviering in Concordia te Hengelo
21 dec. Jong Gelre Kerstfeest „'t Wapen v. Vorden"
23 dec. Jeugds. Vjoe kreatieve middag schooljeugd
26 dec. Jeugdsoos Vjoe lachfilm
30 dec. Jeugdsoos Vjoe oudejaarsviering
3 jan. Jeugds. Vjoe kreatieve middag schooljeugd
6 jan. Jong Gelre Nieuwjaarsbal (zaal Smit)

11 jan. Jaarvergadering KPO
20 jan. Prinsenbal „De Deurdreajers" met de nieuwe

Prins in zaal Schoenaker
20 jan. Feestavond w Vorden zaal Smit
2 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre
3 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre

17 febr. Carnavalsbal Jong Gelre Ring Berkelstreek
in hotel Stegeman te Laren

24 febr. Populaire beat-avond „De Deurdreajers"
in zaal Schoenaker

3 mrt. Carnaval „De Deurdreajers" in de grote tent
bij zaal Schoenaker voor de ouderen

4 mrt. Kindercarnaval „De Deurdreajers" met de
Prins en Jeugdprins in de grote tent
's Avonds optreden radio- en tv-artiesten

5 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

6 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend, dat het college van Burgemeester en
Wethouders voornemens is, met inachtneming van
artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
aan de heer E. J. van Tongeren, arts te Vorden,
vrijstelling te verlenen van artikel 12 van het
bestemmingsplan 'Vorden Zuid 1969', zulks voor
de bouw van een tijdelijke praktijkruimte op de
hoek /an de Christinalaan en de Horsterkamp;
deze \ ri;stelling zal gelden tot l juli 1974
De b o i v/- en situatietekeningen liggen vanaf he-
den rjjdurende 14 dagen voor een ieder ter ge-
meen 13j ekretarie ter inzage.

De m htaebbenden op aangrenzende en nabij ge-
legen gronden hebben gedurende deze veertien dagen
de be-oegdheid schriftelijk bezwaren tegen het
verlenen dezer vrijstelling bij Burgemeester en
Wethouders '-n te dienen.

De Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

Vordense Winkeliers
Vereniging

KONTAKTAVOND

MAANDAGAVOND l DECEMBER

in de Konijnenbult te Vorden, aanvang 20 uur

Adverteer steeds in Contact!

BIJ VOLDOENDE DEELNAME

gaat er weer

een bus naar de
Deventer ijsbaan

op zaterdag 9 december a.s.

Vertrek 13.15 uur vanaf Vlogman, Nieuwstad
Prijs f 4,- inkl. entree, opgave voor vrijdag 18 uur:

(iEBR. VLOGMAN
Nieuwstad 14, Vorden, Tel. 1321
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De opkomst in Vorden was goed. Bijna 90 procent van de stemgerechtigden brachten hun stem uit, d.w.z.
4445 stemmen. In 1971 brachten 3459 Vordenaren hun stem uit.

Prijswinnaars
Kinderpuzzel
St Nicolaaskrant 1972
f en prijs van f 10,- is voor:

1 Herman Brinkerink, De Hanekamp 11, Vorden
2 Edwin Woltering, Burg. Galléestraat 18, Vorden
3 R. Bargeman, De Haar 2, Vorden
4 Betsie Klein Brinke, Chopinstraat 15, Eerbeek
5 Els Wullink, Ber. van Hackfortweg 77, Vorden

Een prijs van f 5,- is voor:
1 Auke van Heerde, Molenweg 9, Vorden
2 Bennie Hekkelman, Ber. van Hackfortweg 5, Vorden
3 Margriet van Dijk, Julianalaan 2, Vorden
4 Gerard Wullink, Ber. van Hackfortweg 75, Vorden
5 Jan Klein Brinke, Chopinstraat 15, Eerbeek
6 Herman van Heerde, Molenweg 9, Vorden
7 Zwier Rouwenhorst, Almenseweg 37, Vorden
8 Elsbeth Beek, Het Kerspel 12, Vorden
9 Wim den Enting, Het Jebbink 43, Vorden

10 Eric Knoef, Onsteinseweg 22, Vorden
11 Iris Schunselaar, Het Jebbink 53, Vorden
12 Dick Rouwenhorst, Almenseweg 37, Vorden
13 Eddy Schunselaar, Het Jebbink 53, Vorden
14 Brigitte Lichtenberg, De Stroet 6, Vorden

15 Hermien ten Pas, Berend van Hackfortweg 13, Vorden
16 Gerrie Lichtenberg, Ber. van Hackfortw. 60, Vorden
17 André Jas, Het Wiemelink 37, Vorden
18 Ria Huetink, Het Elshof 14, Vorden
19 Hanny Rouwenhorst, Almenseweg 37, Vorden
20 Carlo Jas, Het Wiemelink 37, Vorden

Prijzen kunnen worden afgehaald
op de trekkingsavond van vrijdag 8 december a.s.
in de zaal van hotel Bakker

Toen 't hem goed ging,
dacht ie niet

aan adverteren.

Toen het wat slechter werd

begon hij er over te prakkizeren . . . ,

Toen het heel slecht ging.,
had ie geen geld meer om
te advertereren l

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETTTIE DCV

Esselink-Dimmendaal 0-2; Oukes-Offereins 1-1; W. Wassink
-Hoenink 1-1; Wiersma-Lamers jr 2-0; Ter Beest-Lamers sr
2-0; Wentink-Wansink 1-1; Rossel-G. Wassink 0-2; Nijen-
huis-Hesselink 2-0; Klein Kranenbarg-Grotenhuis 2-0; A.
Wassink-Sloetjes 1-1.

Erik Baank-Geert Buunk 1-1; Gerda Gosselink-Johan Olt-
voort 0-2; Agnes Lammers-Peter Wiekart 2-0; Harrie Graas-
kamp-Henk Aalderink 2-0; Harrie Klein Brinke-Harrie Beef-
tink 0-2; Reinier Gosselink-Mirjam Hesselink 0-2; Paul Zoe-
rink-Bennie Klumpenhouwer 2-0; Herman Brinkerink-Henk
Arfman 2-0; Harrie Beeftink-Leidy Bolink 0-2; Eddy Stok-
kink-Nico Huetink 2-0; Harrie Dinkelman-Rudy Lammers
1-1; Reinier Gosselink-Johan Oltvoort 1-1; Ab Wentink-An-
dré Abbink 0-2; André Terink-Paul Steenbreker 2-0; Gerard
Wolsing-Bennie Buunk 0-2; Wim Verkerk-Johan Bolink 2-0.

Heden overleed zacht en kalm in de gezegende ou-
derdom van 91 jaar, onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

JOHANNA TEUNISSEN-KLEIN NULENT

Vorden: B. Brouwer-Teunissen
H. J. Harmsen-Teunissen

Arnhem: W. Abbink-Teunissen
J. H. Abbink

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 6 december 1972
Prins Clauslaan 7

De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 9 decem-
ber om 13.30 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
U wordt om 12.00 uur uitgenodigd in „'t Wapen van
Vorden"


