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^Kerkdiensten

ZONDAG 13 DECEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen (bevestiging ambts-
dragers)
Lied van de week-van de zondag: Gezang 8: l, 2

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink m.m.v. zanggroep
school Wildenborch en het Vordens combo „Hope
and Joy Seventy"
Lied van de week-van de zondag: Gezang 8 : 1 , 2

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H. Brinkman te Rijssen
19.00 uur ds. H. Brinkman te Rijssen

R.K. kerk dorp
I e H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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 De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST Wl J K VERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
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
(05752) 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

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

BURGERLIJKE...
STAND

Wilhelmus Antonius Maria, zoon van
H. W. B. Lichtenberg en M. H. A. C. Hakvoort.
Ondertrouwd: G. A. J. Bosgoed en M. J. H. Jan-
sen.
Gehuwd\ J. Nijhuis en H. W. Barink; H. Florijn
en H. J. Meijerink; W. H. Nijenhuis en H. G. M.
Helmink.
Overleden: Geen.

Binnenbrand snel geblust
De Vordense brandweer werd zondagmorgen geallar-
meerd voor een binnenbrand bij de familie G- aan de
Stationsstraat. In de slaapkamer-parterre had men kin-
deronderyoed op een gaskonvektor gelegd. Toen de
brandweer arriveerde hadden de bewoners de brand
reeds geblust; de schade beperkte zich tot een vernielde
konvektor en zwartgeblakerde muren en gordijnen.

W. Lichtenberg
nieuwe praeses
s.v. Ratti

W. Lichtenberg, geboren en ge-
togen V ordenaat, nam op de jaar-
vergadering de voorzittershamer
over van zijn voorganger, de heer
J. W. Lucassen en is nu de lic
voorzitter van de s.v. Ratti.

In zijn woning hadden wij een
onderhoud met de markante
Ratti-pracses.

U bent nu voorzitter geworden van de grootste sport-
vereniging van de Kranenburg. Hoe ziet u uw taak in
het bestuur ?
,.Er zijn twee belangrijke faktoren", aldus de heer Lich-
tenberg „die wij als bestuur voor ogen houden. Ten eers-
te de principiële uitspraak van de vereniging zelf - voor
een aantal jaren geleden toen een op handen zijnde fu-
sie met de v.v. Vorden de gelederen danig in beroering
bracht -, om te blijven voortbestaan. Ten tweede de ont-
wikkeling van de Kranenburg waar men qua akkomo-
datie een eigen leefmilieu kaï^bepalen, een bepaalde
woonkern dus, redenen waai^^r men hier mag uit-
breiden. Met in de toekomst s^Kds meer vrije tijd met
een groeiende behoefte aan ontspanning en sportbeoefe-

menen wij als bestuur dat het onze grootste taak
ikkomodatie van de vereniging te verbeteren.

Urgente wensen zijn op dit ogenblik: a. een tweede
speelveld; b. een nieuwe klo^^elegenheid. Het oude
kleedlokaal is door de Bond ^Jfekeurd, maar daar er
plannen zijn tot herstel heeft zij hier voorlopig genoegen
mee genomen. Wij zijn ons terdege bewust dat de fi-
nanciën t.a.v. deze beide projekten het grootste probleem
vormen."
De heer Lichtenberg jring hierna verder in op het co-
ördineren van de funkties binnen de vereniging, waarbij
hij o.m. wees op de organisatorische opbouw waar de
faktor planning een belangrijk onderdeel is.

,,Wij hebben kanalen - en gebruiken deze ook - voor
een eerlijk en open gesprek dat ten alle tijde gevoerd
kan worden zodat er van kommunikatiestoornissen geen
sprake behoeft te zijn. In verband met de grote plannen
moet de organisatie intern volledig funktioneren waarbij
de inzet van bestuur en leden vereist is."
In het hedendaagse maatschappelijke bestel is een
schaalvergroting aan de gang. Hoe ziet u dit met be-
trekking tot de sportvereniging 1

„Een schokkende groei verwacht ik voorlopig nog niet
voor Ratti. Wel een tamelijke stijging van het ledental
bij de zaterdagafdeling, die de enigste is in de gemeente
Vorden en omgeving, terwijl ook bij de jeugd het aantal
snel stijgt, zoals de laatste jaren blijkt. Wij hebben mo-
menteel 5 seniorenteams (3 zondag- en 2 zaterdagteams)
2 junioren- en 2 pupillenelftallen en een veteranenelftal.
Binnenkort zullen hier een vierde zondagteam, een derde
zaterdagelftal en volgend jaar twee jeugdelftallen bij-
komen, zodat het totaal dan 14 wordt, u begrijpt dat
één veld te weinig is. Nu reeds houden wij rekening met
de te verwachten groei, zodat we niet voor een voldon-
gen feit komen te staan."

Indien er voor de s.v. Ratti geen levensvatbaarheid zou
bestaan, dacht u dat een fusie met een plaatselijke v.v.
dan de juiste oplossing zou zijn ?
„Bij het 25-jarig bestaan in juli jl. is duidelijk bewezen
dat er levensvatbaarheid is. In verband met de toekomst

zal een behoorlijk bestuur op tijd zijn maatregelen moe-
ten treffen die ten aanzien hiervan noodzakelijk zijn.
Voor samenwerking met andere plaatselijke verenigin-
gen ben ik altijd te vinden. Trouwens wij hebben 2 af-
gevaardigden in de georganiseerde Sportraad, die voe-
ling houden met allerlei andere verenigingen. Overigens
gezien het feit dat wij om onze bovengenoemde plannen
te realiseren van vele instanties medewerking behoe-
ven, zal elke sportvereniging op onze medewerking kun-
nen rekenen. Een bepaalde vorm van chauvinisme be-
hoeft nog geen isolatie te betekenen !"i * '

Hoe staat het momenteel wBPt de akkomodatie. Is de
uitbreiding urgent of kan men zich nog enkele jaren
,,redden" ?
„Momenteel moeten alle tien elftallen spelen op een veld
wat beslist niet meer kan. Er omheen liggen enkele pro-
visorisch aangelegde terreintjes, zgn. verloren hoekjes,
die voor training worden geJ«uikt. Trainen op het voet-
balveld is beslist niet te <^p, daar kan geen enkele
grasmat tegen.

Het vorige bestuur heeft al deze problemen onder ogen
gezien en bepaalde plannen gemaakt die in hoofdzaak
berusten op mondelinge afspraken. Ik acht dit onvol-
doende om op door te borduren. Wij willen deze zaak
op zeer korte termijn konkreet aanpakken om met de
betreffende instanties tot definitieve afspraken te ko-
men."
Op onze vraag waar het nieuwe veld of terrein (en) zou
komen wenste de voorzitter niet in details te treden
daar het stadiium te prematuur was om hierover mede-
delingen te doen.

Hoe ziet u de toekomst van de s.v. Ratti in deze tijd
van groeiende onrust en bezorgdheid voor de jeugd ?
„De naam sportvereniging Ratti impliceert", aldus de
heer Lichtenberg, „dat het niet alleen voetbal hoeft te
zijn wat men beoefent. Persoonlijk heb ik plannen in
het hoofd om in de naaste toekomst andere takken van
sport in te voeren. Een en ander ter kompensatie voor
de smalle basis waarop Ratti moet werken."

Voorzitter Lichtenberg, die al eerder met het voorzit-
tersbijltje heeft gehakt - hij was ruim 5 jaar voorzitter
van de Kring De Graafschap van de JBTB-MBA de la-
tere KPJ - vindt het volledig verantwoord om grootse
plannen op te gaan zetten in verband met de instand-
houding en de verbetering van de leefbaarheid op de
Kranenburg, al behoeft een en ander een grote verant-
woordelijkheid van het bestuur.
„Wij hebben reeds een vrij forse kontributieverhoging
doorgevoerd mede in verband met de realisering van
deze plannen en de nkties die op touw gezet zullen
worden gezet."
Ratti kan gerust zijn, er wordt achter de coulissen hard
gewerkt om de toekomst van de vereniging te waar-
borgen.

Nieuws van
de kerken
Kerstkollekte en Kerstaktie van
de kerken
In overleg met en op verzoek van de Raad van Kerken
te Vorden-Kranenburg is besloten dit jaar de langza-
merhand traditioneel geworden kerstkollekte gezamen-
lijk te houden. En wel in de week van 14-19 dec. a.s.
Dit houdt dan ook in dat alle Gereformeerden, Rooms-
Katholieken en Hervormden van 80 jaar en ouder en de

(Rcktifikatie)

Vorige week werd in de ARAL-advertentie
foutief vermeld: Geopend vanaf 11.00 uur.

Dit moet zijn vanaf 's morgens 7.00 uur.

geopend vanaf
-s morgens 7 uur
tot -s avonds
23.00 uur

zieken in aanmerking komen voor een attentie rond de
Kerst.
Het is verheugend dat juist ook met het Kerstfeest de
Kerken samenwerken. Niet alleen met woord en lied
(hoe belangrijk ook), maar ook met de daad.

Adventsdienst in de Wildenborch
A.s. zondagmorgen 13 december zal in de Kapel in de
Wildenborch een Adventsdienst worden gehouden. Aan
deze dienst, die om 10.00 uur begint, hopen mee te wer-
ken een zanggroep van de school in de Wildenborch
onder leiding van de heer Mackaay en het Vordens com-
bo „Hope and Joy Seventy".

„Ons Aller Belang" Medler
Do Coöperatieve Werktuigenvereniging Ons Aller Be-

die haar leden telt in de buurtschappen Wilden-
borch en Medler, verkeert momenteel in een bloeiperio-
de. Ondanks het feit dat het aantal landbouwbedrijven
- ook in onze omgeving - steeds afneemt, wordt het le-
dental van de vereniging steeds groter. Door het ge-
zamenlijk gebruik van de machines-werktuigen is het
mogelijk om zo ckonomisch en rendabel mogelijk te
werken.
Dit zei de voorzitter van de vereniging, de heer B.
Groot Bramel op de najaarsvergadering die gehouden
werd in het verenigingsgebouw in de Wildenborch welke
zeer goed bezet was.
De vergadering besloot met algemene .stemmen hel be-
stuursvoorstel te steunenen om er een hogedrukpers bij
aan te schaffen; dit was nodig geworden in verband
met de toegenomen vraag naar het hogedrukpersen. Het
bestuur kreeg eveneens machtiging om een nieuwe op-
raapwagen aan te schaffen, terwijl eveneens een hoge-
drukspuit zal worden gekocht.
De administrateur-penningmeester D. Klein Bleumink

memoreerde enkele financiële gegevens omtrent het lo-
pende boekjaar waaruit bleek dat de resultaten zeer
gunstig waren.
Bij een gehouden bestuursverkiezing werd het aftreden-
de lid J. Braakhekke met meerderheid herkozen.
Na de pauze werden de leden meegenomen op een va-
kantiereis naar Joegoslavië; de heer T. Mennink ver-
toonde nl. fraaie kleurendia's over dit land van Tito,
waar hij de afgelopen zomer zijn vakantie doorbracht.
Een en ander werd zeer op prijs gesteld, vooral door de
uitvoerige explikaties van de heer Mennink.
De voorzitter wias tot slot de tolk van allen door de
heer Mennink hartelijk dank te zeggen.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

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

Sint Nicolaas op bezoek
Sint Nicolaas en zwarte Piet hebben hun traditionele
bezoek gebracht aan de leerlingen van de Kranenburgse
scholen.
Eerst vertoefde het gezelschap in de r.k. lagere school
waar de heer G. Bekker hen verwelkomde. Sint nam
ook de nieuwbouw van de school, met name de gemoder-
niseerde toiletgelegenheid in ogenschouw en sprak zijn
waardering hierover uit. Elke leerling kreeg een cadeau.

Op de Maria Goretti kleuterschool was het volop feest
toen Sint Nicolaas arriveerde. Hoofdleidster L. Wolbert
h e e t t e Sint Nicolaas van harte welkom waarna de kin-
deren beurtelings alleen of in groepjes leuke gedichtjes
opzegden en zongen. Allen kregen een cadeau waarna
het gezelschap weer vertrok. Vele ouders, vooral moe-
der.s, woonden het feest bij.

's Middags was de jeugd van de Openbare basisschool
Linde aan de beurt waar de Sint per auto arriveerde.
In een der lokalen werd hij ontvangen door het hoofd
der school, de ouderkommissie, schoolpersoneel, ouders
en kinderen. Sint, die enige moeite had met het bestij-
gen van het podium, onderhield zich persoonlijk met
diverse kinderen en enkele moeders. Er werden door
alle klassen leuke stukjes opgevoerd. De kinderen van
de laagste klassen kregen persoonlijk een cadeau aan-
geboden, terwijl de heer en mevrouw Hazekamp en de
juffrouw een attraktie ontvingen.

VERSCHIJNING
„CONTACT"
Voor de goede orde delen wij mede dat
Contact normaal uitkomt.

Volgende week zal het Kerstnummer in kleur
uitkomen waarin dan onze kerstpuzzles op-
genomen worden. Nieuws en advertenties
voor dit nummer kunnen uiterlijk tot dinsdag
15 december 12.00 uur 's middags worden
aangenomen.

Contact van 24 december zal normaal uitko-
men, terwijl 31 december ons laatste nummer
van 1970 zal verschijnen. In dit nummer kun-
nen dan de nieuwjaarswenscn worden opge-
nomen.

Redaktie

Zoals te doen gebruikelijk werden de leerlingen van de
o.l.s. dorp vrijdagmorgen met een bezoek van Sint Ni-
colaas vereerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren
kwamen Sint en Piet dit jaar, voor wat betreft de
klassen l t.m. 3 niet in het Nutsgebouw doch in de
school, in elke klas afzonderlijk. De hoogste klassen
kwamen wel in het Nutsgebouw bijeen waar de kinde-
ren een filmprogramma werd aangeboden met als hoofd-
schotel de avonturen van Laurel en Hardy.
Sint Nicolaas had het overigens wel druk deze dag,
want ook de Bijzondere scholen aan Het Hoge en in de
Wildenborch werden met een bezoek vereerd, terwijl de
Goedheiligman bovendien de kleuterscholen bezocht.

Voor het eerst sinds de oprichting van de pupillenaf-
dcling van de v.v. Vorden werd er door de pupillenkom-
missie in de kantine op het voetbalveld een Sint Nico-
laasfeest georganiseerd. Vele jongelui waren aanwezig
en zongen uit volle borst toen de Sint en twee Pieten
de kantine betraden. Geruime tijd onderhield de Goed-
heiligman zich met de „Johan Cruyffies in spe". De
Sint was niet met lege handen gekomen en overhandig-
de de pupillen elk een voetbal, waar de jongens van-
zelfsprekend zeer mee in hun sas waren. De tijd werd
ven Ier gevuld met sjoelen waarvoor enkele prijzen be-
schikbaar waren gesteld.

Jong Gelre
Leden van de afdeling Vorden van Jong Gelre zullen
dinsdagavond 15 december deelnemen aan de sport-
en spelavond van de Ring Berkelstreek die in de Exelse
Molen te Exel wordt gehouden. De baten van deze avond
komen ten goede aan Pakistan.

Oudste inwoonster van Vorden
De oudste inwoonster van Vorden, de weduwe Begiene-
man-Beeftink, hoopt 10 december haar 101-ste ver-
jaardag te herdenken aan haar huisadres Almenseweg
43, Vorden.
Lichamelijk is zij nog goed gezond en doet nog enkele
huishoudelijke werkzaamheden.

„De Graafschaprijders"
Aan de zgn. Heuvelrit (betrouwbaarheidsrit) over een
lengte van 180 km die in Hellendoorn werd gehouden,
wen l door enkele leden van de Vordense motorclub De
Graafschaprijders deelgenomen die tot de volgende re-
sultaten kwamen:
Junioren boven 175 cc: J. Berendsen 3 str.; H. Bruns-
veld 5 str. Senioren boven 125 cc: P. Bergsma 11 str. en
W. Veenstra 21 str. Senioren boven 175 cc: J. Lenselink
12 str.; M. Spekkink 13 str.; D. Pardijs 16 str.



BIJ AANKOOP VAN l FLES VRUCHTEN-

JL- WIJN MET CHERRY BRANDY AROMA

VAN 3,98

*1 kilo suiker
SUPERMARKT VOOR SLECHTS

*PRESENTEERT
let

lUt de, tiaaüiL
•

BIEFSTUK TARTAAR
3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

HACHEEVLEES
300 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

RIBSTUK
500 gram

RUNDERSTAART
500 gram

198
178
178

298
398
158

VAN UNOX
i

Groentesoep 4d
PER BLIK 102 ELK 2e BLIK • ̂ ^

Frambozen- of

sinaasappel

RANJA

per fles

79

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

89

Unox

erwtensoep

speciaal

literblik

van 1 99 voor

169

Div. soorten

KI-KI

SHAMPOO

flacon

85

500 gram

KANEEL

nu per busje

89

Fijne vleeswaren
BOTERHAMWORST

PALINGWORST

SNIJWORST

BACON

150 gram 59

150 gram 79

150 gram 89

100 gram 99

LITERFLES

Hero cassis 109
ELKE 2e FLES

Neem alvast 'n

paar flessen

Duyvis

SLAOLIE

van 166 voor

154

Luyks

FRITES-

SAUS

emmertje

van 186 voor

755

Jampot P.C.

PINDA-

KAAS

:f

nu voor

95

Grote bus
PELI MEU-

BELSPRAY

van 325

nu slechts

198

furg $fcoea£e ett ftoutHomburg

RUND-
VLEESWAAR

in blik

425 gram

198

PRACHT BANANEN

GROTE SINAASAPPELEN

COX ORANGE
exportkwaliteit

kg 85

10 stuks 149

PROFITEER NU

Karvan cevitam

2 kg 139

PRIMA KLEIAARDAPPELEN 5 kg 109

HART ZUURKOOL 500 gram 35

PANKLARE WORTELTJES 500 gram 35

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

normaal 201 IfcCCfe
|«^ B m

NU SLECHTS •

Div. soorten

Van Welzen

KOEKJES

250 gram

79

Branbergen

Bruintje Beer

BISKWIE

250 gram

59

Pakje

LANGE

VINGERS

van 85 nu voor

75

Heerlijke

SUIKER-

KRANS J ES

per pak

69

Instant

POEDER-

KOFFIE

grote pot

200 gram

325

GROF GEBROKEN RIJST
heel kilo voor

GEURTS APPELMOES
2 potten van 150 nu

VRUCHTENGRIES
met veel vruchten 2 zakjes

WASA WASVERZACHTER
liter voor

BLEEKWATER
literf lacon van 79 voor

CELWA 1000 CLOSETPAPIER
4 in een van 115 nu

PERMINTA ROLLEN lekker fris
a _• _ • f i r* r*

89
99
85
95
59
89
Qft

NEEM VAST IETS IN HUIS VOOR DE FEESTDAGEN

Resi frituurvet
500 GRAM 151 NU VOOR 115

PAK KOFFIEFILTERZAKJES
no. 102 voor

ARDITA LUIERS
grote tas a 45 stuks van 420 voor

MAGGI KIPPESOEP
2 zakjes voor 89



Onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling, felicitaties
bloemen en cadeaus wel-
ke wij bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten
ontvangen.

G. Garritsen
J. Garritsen-ter Bogt

Vorden, december 1970
Hamsveldseweg 12

Werk gevraagd door
vrouw met veel vrije tijd.
Brieven onder no. 36-1
bureau Contact

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

UNIEKE
AANBIEDING
KUNSTSTOF

KEUKENS

2 m lang, kompleet m.
roestvrijstalen blad
slechts ƒ 360,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

FZÜ KUNHEN NIET]
[•rail

WETEN OOK DAT HET DIE
IJZERSTERKE SOKKEN

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

MASSIEVE PAR-
KETVLOEREN

dikte 10 mm tegen
zeer aantrekkelijke

prijs
Door iedereen zeer

eenvoudig zelf te
leggen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. H86
Vorden

Welke handige jongen
of meisje wil ons zater-
dags helpen ?
Kwekerij Wehmezicht
Nieuwstad 57, tel. 1987

Voor uw
KERSTBOOM
gaat u toch ook naar

KWEKERIJ
WEHMEZICHT

Nieuwstad 57
Vorden
Telefoon 1987

TL-ARMATUUR
+ lamp + starter

voor slechts ƒ 15,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-4H

HENK BRAAKHEKKE
en
GERRIE KNOEF

geven hierbij kennis van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaatsvinden D.V. vrijdag 11 decem-
ber a.s. in het gemeentehuis te Laren G.

Kerkelijke inzegening op zaterdag 12
december in de Hervormde kerk te Bar-
chem om 18.45 uur door de weieerwaar-
de mejuffrouw da. Th. Barnard.

Barchem, „Waninkhof" N 25
Vorden, Helderboomsdijk 2
december 1970

Toekomstig adres:
Ruurloseweg O 16, ,,Stille wille", Barchem

Gelegenheid tot feliciteren van 19.45 tot
22.00 uur in hotel-restaurant ,,Hoog
Langen" te Lochem.

MARTIN BORGONJEN
en
MAGDA KOSTER

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk op woensdag 16 de-
cember a.s. om 11.00 uur ten gemeente-
huize te Groenlo.

Waarna om 11.30 uur de kerkelijke hu-
welijksinzegening zal plaatsvinden in de
H. Callixtuskerk te Groenlo.

Vorden, Kerkstraat 13
Groenlo, Grolseweg 28
december 1970

• Toekomstig adres: Nieuwstad 31, Lochem
fü

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in hotel
Meyer te Groenlo.

Inplaats van kaarten

JAN BLOEMENDAAL
en
ADA HUKKER

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op woensdag 16
december a.s. om 13.30 uur ten gemeen-
tehuize te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Hengelo Gld. door
de weieerwaarde heer ds. J. J. van Thiel.

Vorden, Zelledijk 3
Hengelo Gld., B 67
december 1970
Toekomstig adres: B 67, Hengelo Gld.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Langeler te Hengelo Gld.

;";--:

\ JAN WORMGOOR
0 en
1 HENNY GOTINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
nemen in het huwelijk te treden op don-
derdag 17 december a. s. v. m. 10.30 uur
ten gemeentehuize te Warnsveld.

Kerkelijke bevestiging en inzegening om
13.30 uur in de Hervormde kerk te Vor-
den door de weieerwaarde heer ds. J. H.
Jansen.

Wichmond, Lankhorsterstraat 22
Vorden, Lankampweg 4
december 1970

Toekomstig adres:
Lankhorsterstraat 22, Wichmond

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal <
Concordia te Hengelo Gld.

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

NIEUWSTAD — VORDEN

WEEKEND
AANBIEDING

tergal
nachthemd
deze week ƒ 9,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

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

iiCODiCOSiOtötë̂ ^

i
l ANTONY ROETERDINK

AD A TEN HAVE

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om in het
huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats op
vrijdag 1 8 december a. s. om 1 1 .00 uur in
het gemeentehuis te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 13.00 uur in
de Hervormde kerk te Hengelo Gld. door
de weieerwaarde heer ds. J. J. van Thiel.

Vorden, Liefferinkweg 2
Hengelo Gld., E 91
december 1970

Toekomstig adres: E 91, Hengelo Gld.

; *
"

Receptie va<n 15.00 tot 16.30 uur in zaal $>
Concordia te Hengelo Gld.
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Inplaats van kaarten

Op zaterdag 12 december a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

J. VAN ZEEBURG
en
J. VAN ZEEBURG-
VAN KLOMPENBURG

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Vorden, december 1970
Het Jebbink l

iesesejejeseseosooio^̂

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Wilt u vroegtijdig
bestellen voor de a.s.
Kerstdagen

KALKOEN
HAANTJES
WILD

EIEREN 10 voor ƒ 1,40
Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

Makel— en assur.kantoor
J VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

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

PREMIE PREMIE

BINNEN-SCHILDERWERK
^ Vanaf l december '70 - l maart '71

•̂  Minimum omvang 5 dagen

*fa Vergoeding ƒ 75,—

^ Inlichtingen

•fr Offertes

*fo Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

fè Even een telefoontje en wij komen
u gaarne op een door u te bepalen
tijdstip bezoeken

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
^ Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Op maandag 14 december a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk
te vieren.

B. BARGEMAN
en
G. J. BARGEMAN-GROOT ROESSINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur op vrij-
dag 18 december a.s. in café-restaurant
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te
Vorden.

Vorden, december 1970
Wildenborchseweg 25

SIMCA1000
Dezelfde ruime, praktische en uiterst wendbare Simca 1000
die u zoveel ziet. Maar dan met 1118 cc en 53 pk onder de
kap. Race-spiegel, luchthoorn, halogeen verstralers, kuipstoel,
ronde klokken, toerenteller, zwartlederen sportstuur. En
helemaal fel oranje gespoten met een matzwart kofferdeksel
vóór. En dan natuurlijk Simca-service erachter!

Inplaats van kaarten

[eden overleed vrij plotseling, voorzien van
iet Sacrament van het H. Oliesel, op de

leeftijd van 60 jaar, onze inniggeliefde man
en vader

ANTONIUS FREDRIKUS WIGGERS
echtgenoot van Anna Bendina Kok

A. B. Wiggers-Kok
M. de Jong-Wiggers
J. R. J. de Jong

Vorden, 7 december 1970
Dorpsstraat 44

Donderdagavond wordt om 19.30 uur een
H. Mis opgedragen met gebed voor de over-
ledene.

De plechtige uitvaart heeft plaats op vrijdag
11 december om 10.30 uur in de kerk van
Christus Koning te Vorden, waarna begrafe-
nis op het R.K. kerkhof te Kranenburg om ±
11.30 uur.
Na de begrafenis gelegenheid om te condo-
leren in zaal Eskes, Dorpsstraat 42, Vorden.

A. G. Tragter
Kutphenseweg 95 . Vorden . Telefoon 1256

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
extra lage prijzen

G. \Vculcn Kranenbarg

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Alle landbouwwerk-
tuigcn

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Wegens huwelijk

16 dec. a.s.

FA B. A. BORGONJEN
Naaimachinehandel. en dierenspeciaalzaak

Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

NEDERLANDSE BOND
VAN PLATTELANDSVROUWEN
afdeling Vorden

Kerstmiddag
op donderdag 17 december om
14.15 uur in café-restaurant
,,'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit).

Minder-validen kunnen gehaald
en gebracht worden. Opgave bij
mej. Meinen, Julianalaan l, tele-
foon 1641.

Kerstavond
voor de eigen leden, aanvang 19.30 uur in
café-restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)

Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

LANDBOUWERS DOE-HET-ZELVERS

OPGELET!
GROTE PARTIJ DIKKE PLANKEN
SPECIALE AANBIEDING

zolang de voorraad strekt!

3,3 x 13 cm ƒ 0,95 per meter cxktusief BTW

3,3 x 15 cm f 1,15 per meter exklusief BTW

3,3 x 18 cm ƒ 7,35 per meter exklusief BTW

3,3 x 20 cm f 1,55 per meter exklusief BTW

Zelf halen en kontant betalen.

Zeer geschikt
voor schuttingen in stallen!

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HEYINK
„DE SPANNEVOGEL" - Ruurloseweg 2 - Telefoon 05753-1484
HENGELO GLD.



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT

p ff
JL A- T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

GEVRAAGD

(5 dagen per week)

NET MEISJE
voor huishouding, winkel en ben-
zinepomp.

Klein Lebbink
Baakseweg l , Wichmond - Tel. 05754-267

GEVRAAGD:

HULP
IN DE HUISHOUDING
per l januari of l februari.
Eventueel intern. Hoog loon.

Hotel De Kap
Warnsveld - Telefoon 05750-4323

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER GOX-S
J. W. Lucassen, Ganzcnsteeg 2, Telefoon 6811 Jonathan

Verkoop van vers fruit
ullc dagen ten huize van de heer J. W. Lucassen;

-utccdags van 8-12 uur in de schuur bij Huize ,,'t Medlcr"

Lombarts

Golden Delicious

DEZE
WEEK:

'ARADE
>AARDJE

BEDSET-VOORDEEL OM
UW OGEN UIT TE WRIJVEN!
Wie prijsbewust is, ziet het meteen.
Dit is voordeel met een hele grote V.
Eén- of tweepersoons laken met sloop,
wit met bleu of rose galon:

1 persoons 150x240 cm

2 persoons 180x240 cm

i£«

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

LET OP
de aankondiging van

onze aanbieding

in Contact

van 16 december a.s.

*jo7

FA GEBR. KETTELERIJ
Hoveniersbedrij f

Zutphenseweg 54 - Vorden - Tel. 1508

Voor

ruime sortering
in:

sex
pullovers

uw adres:
WONINGHMRICHJJNG

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Adverteren doet verkopen

Adidas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,

Ad!das-„San!iago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-„Valencia"
vanaf maat 31. met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adidas-„BrasII"
vanaf maat 28. met witte noppenzool
ca. v.a. 19,5O

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Z/utphenseweg - Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG

dansen
met medewerking va,n het
orkest

HET HAMELAND

COMBO

3 bars geopend!

Dankbaar en blij geven
wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

WILFRIED
Bij het H. Qoopsel zal hij
de namen ontvangen:

Wilhelmus Antonius
Maria

H. Lichtenberg
M. Lichtenberg-

Hakvoort
Vorden, 6 december '70
Lindeseweg 5

MAHONIE
SCHRIJFBUREAU

bladafm. 60 x 127 cm
nu voor f 135,—
geen bouwpakket

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Gevraagd: Hulp in de
huishouding halve dag of
2 halve dagen per week.
Mevr. Kuitert, H. K. van
Gelreweg 25 Vorden

KUNSTSTOF
KEUKENS

170 cm lang

kompleet met blad
slechts ƒ 298—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Te koop: Prima huis-
slachtvarken Petraên,
veel vlees. H. J. A. Gar-
sen, Leestenseweg 26 te-
lefoon 05750-5169

Te koop: De helft of vier-
dels van een dikke vaars.
A. J. Vruggink,
weg 4, Vorden

ZELFBOUW-
MEUBELEN

Verdien tientallen
guldens met C+ l
zelfbouwmeubelen
vraag naar onze
kleurencatalogus

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Te koop: Oliehaard plus
tank 1200 liter.
A. F. Wiggers, Dorps-
straat 44, Vorden, tele-
foon 1201

Zelf schilderen in de
winter is goedkoper

SPECIALE
WINTER-

AANBIEDING

super sneeuwwitte
wasbare muurverf

per emmer a 3^2 kg
nu slechts ƒ 9,—

normale prijs ƒ 12,—
bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Jonge vrouw zoekt thuis-
werk, mag ook voor tij-
delijk zijn. Tel. 1335 te
Vorden

ISOLATIE-
MATERIAAL
2-3-4 cm dik

Uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschuddcrs
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Zoekt u
voor de komende feestdagen

nieuwe
MEUBELEN ?

_A\\

Graag tonen wij u
ONZE
UITGEBREIDE KOLLEKTIE

Ruime keus

Prima van kwaliteit

en . . . voordelig in prijs!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

EIND GOED

AL GOED

Vanaf donderdag 10 december tot en
met donderdag 24 december geven
wij op:

HORLOGES,
KLOKKEN, WEKKERS
en alle gouden ringen, armbanden,
broches, hangers, colliers
en alle andere artikelen

10 PROCENT KORTING!
JUWELIER - HORLOGER

ZUTPHENSEWEQ 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

l pak Spar koffie van 216 voor 199

2 BLIKKEN HARING IN TOMATENSAUS 79

LITERSFLES KOFFIEMELK van 161 voor 149

HAANTJE a 950 GRAM 299

2 blikken appelmoes van 138 voor 109

SPARONTBIJTKOEK ,s,s'

2 DOOSJES ERDAL SCHOENCREME ... van 110 voor 79

l p. ROOMB. SUIKERKRANSJES 55

750 GRAM GEK. GELDERSE WORST . 89

Vrijdag en zaterdag:
5 KG AARDAPPELS 98

15 MANDARIJNEN '49

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



Donderdag 10 december 1970

Tweede biad Contact
32e jaargang no. 36

effecten
Aandelen? Obligaties? Staats-
leningen? De Raiffeisenbank
weet er alles van! Wij
kennen de markt door en
door. Daarom is ons advies
een veilige basis voor de
groei van uw effectenbezit.
Bij de aan- en verkoop
en het beheer van uw
effecten staat uw
belang voorop.
Wij informeren u met
genoegen nader in
een persoonlijk
gesprek.

Gevraagd per l januari

enkele
monsternemers
voor de Wildenborch, Warken, Linde en
Wichmond-Vierakker.

Loon: f 12,20 per dag plus volledige sociale
voorzieningen.

Aanmelden: Kantoor Rundveefokvereniging

,de Centrale'
p.a. Zuivelfabriek Vorden

Fleur uw huis of zaak eens op
in deze donkere dagen!

Wij hebben een ruim sortiment in:

BLOEIENDE PLANTEN

GROENE PLANTEN

SNIJBLOEMEN

AARDEWERK

PLANTSCHALEN

INDIA'S KOPER

POTGROND, MESTSTOFFEN ENZ.

Dit alles tegen scherpe prijzen.

RAIFFEISENBANK Kwekerij Wehmezicht
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wïchmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

Vorden - Nieuwstad 57 - Telefoon 05752-1987

's IMaaud:i£smorgrns y,ijn wij gesloten

Vrijdags open tot 21.00 uur

SINT NICOLAASAKTIE 1970
SKLEKTI E-A VOND N O. 2 - 2 DECEMBER 1970

51 H. Zweverink H. K. van Gelreweg 15 Vorden
52 T. Roeterdink Liefferinkweg 2 Vorden
53 J. J5 ; i r^enian Do Haar 2 Vorden
54 H. Schoenaker H. K. van Gelreweg 22 Vorden
55 K. A. Nieuwenhuis Prins Bernhardweg 9 Vorden
56 W. ter Haar H. K. van Gelreweg 3 Vorden
57 H. T. Karmiggelt Smidsstraat 15 Vorden
58 A. J. Wiemer De Hanekamp 34 Vorden
59 H. W. Slootjes Schuttestraat 8 Vorden
60 A. Jas-Boks Het Wiemelink 37 Vorden
61 G. W. Nijenhuis Stationsstraat 5 Vorden
62 B. Siebelink H. K. van Gelreweg 30 Vorden
(i:; T. W. Zieverink Prins Bernhardweg 4 Vorden
(i i W. Zweverink Hengeloseweg 3 Vorden
65 M. J. Wuestenenk Stroodijk 9 Vorden
(>('• G. J. Onstenk Holskampweg 3 Vorden
67 M. Velhorst-Gr. Roessink Raadhuisstraat 32 Vorden
68 H. Olthot' Galgengoorweg 4 Vorden
69 G. to Veldhuis Wilhelminalaan 2 Vorden
70 J. G. M. Herfkens Zutphen-Emmerikseweg 64 Baak
71 K. Spiegelenberg W. Alexanderlaan 8 Vorden
72 H. van den Barg Molenweg 31 Vorden
73 G. Nijenhuis Galgengoorweg 12 Vorden
71 A. Knoei Onsteinsewcg 22 Vorden
75 G. J. Rossel Deldenseweg 6 Vorden
76 J. W. Huetink Oude Zutphenseweg 4 Vorden
77 G. Cornegoor Het Hoge 45 Vorden
78 J. W. Bijenhof De Stroet 26 Vorden
79 B. J. Voorhorst B. van Hackfortweg 22 Vorden
80 D. W. Westveld Molenweg 35 Vorden

81 G. H Ruesink Hengeloseweg 11 Vorden
82 J. W. Bijenhof Zutphensew^ 66 Vorden
83 Dini Bogchelman Kruisdl^Ht Vorden
84 G. J. Oosterkamp De HarWramp 34 Vorden
85 M. J. Wuestenenk Stroodijk 9 Vorden
86 H. J. A. Besselink Mosselseweg 6 Vorden
87 B. Korenblek Wildenborchseweg 17 Vorden
88 Familie J. Ruesink Almenseweg 12 Vorden
S9 D. Wentink De Hanekamp 4 Vorden
90 W. Kamperman Ruurloseweg 33 Vorden
91 Familie J. Ruesink Almenseweg 12 Vorden
92 W. L. Oonk W. C. H. Staringstraat 7 Vorden
93 J. W. Baank Julianalaan 32 Vorden
94 M. J. Wuestenenk Stroodijk 9 Vorden
95 Hanneke Froger Koningslaan 74 Utrecht
96 H. Lindenschot Schuttestraat 13 Vorden
97 R. Scholten-Bijenhof Zutphenseweg 79 Vorden
98 G. J. Kamperman Veldwijkerweg l Vorden
99 L. G. Bekker Almenseweg 24 Vorden

100 Mejuf. Toos Klein Geltink Nieuwstad 77 Vorden

SELEKTIE-AVOND NO. 3 - 4 DECEMBER 1970
101 B. M. Lebbink Eikenlaan 27 Vorden
102 J. van Houte De Steege 29 Vorden
103 S. Veen Margrietlaan 7 Vorden
104 A. Reuver Het Jebbink 36 Vorden
105 De heer Feith Wildenborchweg 15 Vorden
106 E. J. Eggink Langkampweg 5 Vorden
107 J. W. Weenk Vosheuvelweg 4 Vorden
108 Familie Visschers Almenseweg 61 Vorden
109 L. Velhorst Burg Galléestraat 23 Vorden
110 A. W. Meenink Stationsstraat 33 Vorden
111 D. Luichies Het Hoge 52 Vorden
112 K. Spiegelenberg W. Alexanderlaan 8 Vorden

Koop goed en goedkoop l

SLA export kwaliteit
2 krop voor

Unox ROOKWORST 250 gram
van 169 voor

Donderdag en vrijdag

Gesneden BOERENKOOL
panklaar

ürote sortering nieuwe oogst

NAVELSINAASAPPELS

Aanbiedingen geldig tot en met zaterdag

Grote sortering

BLOEMEN EN PLANTEN
tegen de laagste prijzen

On:c specialiteit:

modern bruidswerk en
goed verzorgd grafwerk
Onze kracht:

kwaliteit en service

Idee voor de komende feestdagen

verras uw vrienden en kennissen
eens met een

bloemencheque!

J. J. DIJKERMAN
v/h Derksen - Zutphenseweg 13 tegenover liet nieuwe postkantoor - Vorden - Telefoon 05752-1334

GROENTE - FRUIT - BLOEMEN - PLANTEN

l 13 G. Eenink-Hissink Het Kerspel 11 Vorden
114 T. Leunk Molenweg 2 Lochem
115 A. L. Velhorst Het j^melink 35 Vorden
116 J. W. E. Ligtenbarg^C Steege 18 Vorden
117 J. Sterenborg Barchemseweg 92 Lochem
118 J. B. Gerritsen B. van Hackfortweg 15 Vorden
119 G. W. Elferink Wientjesvoortseweg 12 Vorden
120 J. H. Nijenhuis Kostedeweg l Vorden
121 W. Sessink Almenseweg 26 Vorden
122 A. J. Steenman 't Veen N 7 post Lochem
123 G. Brinkman Zutphenseweg 56 Vorden
124 J. A. Kelder Larenscweg 7 Vorden
125 J. A. v. d. Schaaf Beatrixlaan 6 Vorden
126 Mevr. Stijl-Grauwelman Julianalaan 14 Vorden
127 H. J. Meyerman Staringstraat 3 Vorden
128 G. Lenselink Vosheuvelweg 6 Vorden
129 K. Duursma Dorpsstraat 15 Vorden
130 A. F. J. Waarle Ruurloseweg 107 Vorden
131 B. Hendriks Van Limburg Stirumstraat 4 Vorden
132 G. Koop Ruurloseweg 51 Vorden
133 H. J. Stokkink Lochemseweg 32a Warnsveld
134 Anneke Rossel Deldenseweg 6 Vorden
135 Mevr. J. H. Harmsen Steendijk 135 Assen
136 D. J. Brinkerink Ruurloseweg 18 Vorden
137 W. Veenhuis Dr C. Lulofsweg 12 Vorden
138 H. J. Decanije Galgengoorweg 7 Vorden
139 C. G. Nijhof Almenseweg 17 Vorden
140 Ria Nieuwenhuis B. van Hackfortweg 53 Vorden
141 A. Barink Nieuwstad 44 (De Wehme) Vorden
142 J. W. Rietman Het Wiemelink 33 Vorden
143 H. Besselink H. K. van Gelreweg 13 Vorden
144 Annet Berentsen Deldensebroekweg 16 Vorden
145 Mej. H. J. Pellenberg Larenseweg l Vorden
146 W. Leunk Nieuwstad 8 Vorden

AFSCHEID VOOK/ITTEIt AR-KIESVERENIGINtt
Na een periode van 25 jaar als voorzitter van AR-kies-
vereniging „Vorden en Oranje" te hebben gediend werd
van de heer Lenselink in een buitengewone vergadering
welke dinsdagavond in zaal 't Wapen van Vorden was
belegd, op hartelijke wijze van hem afscheid genomen.
Nadat de heer Lenselink met zijn echtgenote door de
dames Groot Enzerink en Haanschoten de zaal was
binnengeleid, mocht mevrouw Lenselink uit hun handen
een boeket bloemen in ontvangst nemen.
Na een kort openings- en welkomstwoord door voor-
zitter Ruller, werd het woord verleend aan de heer A.
Lenselink, leraar aan de Landbouwschool te Groningen,
welke sprak over het onderwerp: ,,Dc klop op de deur".
Spreker gaf een uitvoerig overzicht van de loopbaan
van zijn vader beginnende in het jaar 1937 toen in de
huiskamer van zijn boerderij ,,De Weppel" een bestuurs-
vergadering van de AR-kiesvereniging werd gehouden,
tot aan zijn heengaan op 78-jarige leeftijd uit het poli-
tieke leven op 8 december 1970. Onder grote stilte van
de aanwezigen werd een en ander aangehoord.
De voorzitter dankte de heer Lenselink voor zijn bij-
drage aan deze avond.
Na de pauze sprak do hoor Z. Regelink, lid van de raad
en lid van de kiesvereniging de heer A. J. Lenselink toe.
Spreker kon er best inkomen dat de scheidende voor-
zitter op zo hoge leeftijd zich uit het politieke leven te-
rugtrekt en thans zo zachtjesaan de verschillende funk-
ties overlaat aan jongere krachten. Spreker waardeerde
zeer het werk van de heer Lenselink in het belang van
de vereniging verricht. Nooit werd een beroep op u
gedaan, van de hand gewezen, aldus spreker. De heer
Regelink hoopte dat de scheidende voorzitter nog zijn
volle belangstelling zou blijven tonen in het werk van
de AR-kiesvereniging, wat spreker niet betwijfelde.
Uit handen van de heer Regelink mocht de heer Len-
selink een drietal boekwerken in ontvangst nemen han-
delend over: ,,Het Koninkrijk der Nederlanden geduren-
de de Tweede Wereldoorlog".
De heer Lenselink dankte in zijn slotwoord allen die
doze avond tot een onvergetelijke voor hem en zijn vrouw
hebben gemaakt en memoreerde nog verschillendene pe-
rioden uit zijn politieke loopbaan. Hij hoopte dat hij het
samengaan van de CHU- en AR-partij nog eens mocht
meemaken.
De voorzitter dankte de heer Lenselink voor zijn woor-
den, waarna hij voorging in zang en dankgebed.
Bij de uitgang werd nog eens persoonlijk van het echt-
paar Lenselink afscheid genomen.

147 J. H. Hilferink De Boonk 39 Vorden
148 H. G. Wentink-Lebbink Het Hoge 51 Vorden
149 H. J. Meyerman Staringstraat 3 Vorden
150 Mevr. Besselink-de Vries Burg. Galléestr. 54 Vorden
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151 H. Vlogman Burg. Galléestraat 21 Vorden
152 J. Schouten Baakseweg l Vorden
153 J. W. Golstein Nieuwstad 30 Vorden
154 J. van Snellenberg Nieuwstad 25 Vorden
155 H. J. Borgman De Boonk 33 Vorden
156 H. Rietman Eldersmaat l Vorden
157 G. J. Wullink B. van Hackfortweg 77 Vorden
158 H. J. A. Mullink De Boonk 25 Vorden
159 L. de Boer Het Wiemelink 69 Vorden
160 D. Gruetink Molenstraat 74 Warnsveld
161 Gerda Weenk Brandenborchweg 2 Vorden
162 Mevr. Groot Bramel Wiersserbroekweg l Vorden
163 J. W. Rietman Het Wiemolink 33 Vorden
164 W. Sloëtjes Het Wiemelink 61 Vorden
165 H. Pelgrim Lindese Enkweg l Vorden
166 Bennie Wentink Het Hoge 51 Vorden
167 A. Nijenhuis Stationsweg 7 Vorden
168 H. J. Reerink Langkampweg 8 Vorden
169 Joh. Groot Jebbink Lindeseweg 18 Vorden
170 Mevr. Bleumink-Mentink Eikenlaan 17 Vorden
171 G. J. Arfman De Steege 25 Vorden
172 H. J. Pardijs JuLianalaan 27 Vorden
173 H. A. Heuvelink Hamsvoldseweg l Vorden
174 H. Korenblik Dennendijk 6 Warnsvold
175 H. Gosselink Het Kerspel 6 Vorden
176 H. G. J. Houtman Reeoordweg l Vorden
177 J. van 't Veld Molenweg 3 Vorden
178 J. W. Wentink De Stroet 28 Vorden
179 G. A. Holsbeeke Raadhuisstraat 16 Vorden
180 E. Wentink Wilhelminalaan 11 Vorden
181 J. Houtman-Lenderink Reeoordweg l Vorden
182 G. W. de Greef De Steege 33 Vorden
183 J. G. Vedders Ruurloseweg 29 Vorden
184 A. Horst-Bennink Barchemseweg 30 Lochem
185 H. J. Bosman Larenseweg 5 Vorden
186 J. Overbeek Hamsveldseweg 4 Vorden
187 Riekske van Eykeren Ruurloseweg 89 Vorden
188 Gosselink Zutphen-Emmerikseweg 7 Baak
189 F. J. Klein Nengerman Het Wiemelink 71 Vorden
190 L. A. Hekkelman B. van Hackfortweg 5 Vorden
191 B. A. Heyenk Van Heeckerenstraat 13 Vorden
192 A. Garretsen Hamsveldseweg 12 Vorden
193 T. Berendsen Enzerinkweg 14 Vorden
194 R. Slagman-Aalderink Almenseweg 38 Vorden
195 J. Wissels H. K. van Gelreweg 28 Vorden
196 W. J. Sarink Hamminkweg 2 Vorden
197 F. S. M. de Krosse-Keune B. v. Hackf.w. 35 Vorden
198 G. J*. Jansen De Stroet 4 Vorden
199 H. B. Gotink Insulindelaan 29 Vorden
200 R. B. van Dorth tot Medler-Valck-Lucassen Ruur-

loseweg 115 Vorden

UITSLAG KINDERPUZZLE
SINT NICOLAASKRANT
1 Willem Bijzitter Almenseweg 22 Vorden
2 Annie Firing Zelledijk 10 Hengelo Gld.
3 Betsie Korenblek Wildenborchseweg 17 Vorden
4 Annie Vliem Waarlerweg 4 Vorden
5 Eddie Stokkink Julianalaan 10 Vorden
6 Reinier Hendriksen Wiersserweg 3 Vorden
7 Janet KI. Nengerman Almenseweg 49 Vorden
8 Ans Hekkelman B. van Hackfortweg 5 Vorden
9 Renske Makkink Stationsweg 14 Vorden

10 Elsbeth Beek Het Kerspel 12 Vorden
11 Janny Sjouken Het Wiemelink 53 Vorden
12 Geertje Hiddink D 100 Hengelo Gld.
13 K. Schotsman Almenseweg 16 Vorden
11 J. & A. v. d. Vlekkert Almen.si
15 Erna KI. Nengerman Almenseweg 49 Vorden
16 Ria Bucting Beatrixlaan 8 Ruurlo
17 Marga Hummelink Spiekerweg 4 Vorden
18 Frans Donken Het Hoge 74 Vorden
19 Jan Klein Brinke Molenweg 33 Vorden
20 Freddie Hesselink Molenweg 15 Vorden
21 Cor Kocrselman Dr C, Lulofsweg 8 Vorden
22 Marjan de Jonge Ruurloseweg 37 Vorden
23 W. Bargeman De Boonk 27 Vorden
24 Hans Woenk Van Lennepweg l Vorden
25 Immy Bijzitter Almenseweg 22 Vorden
26 Gert Jan Vliem Zelledijk 4 Vorden
27 Elsbeth Korthagen Torenlaan 12 Warnsveld
28 Ansje Meerbeek Stationsweg 15 Vorden
29 Ans Waarle Ruurloseweg 107 Vorden
30 Joke Harmsen E 49 Hengelo Gld.

Ieder ontvangt een prijs van ƒ 5,— welke kan worden
afgehaald bij: Sigaren magazijn I). Boersnm Dorpsstraat
(5 to Vorden

Donderdag
500 gr, varkenslappen 3,38

7,70500 gram verse lever

Vrijdag en zaterdag
500 gram runderlappen 2,75
500 gram verse worst 2,60
500 gram riblappen 3,98
500 gram speklappcn 1,80

Voor de boterham
750 gram botcrhamworst 0,68
150 gram Hausmacher 0,60
150 gram pckelvlees 0,98
150 gram ontbijtspek rauw 0,98

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 -1321

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden ziet er voor a.s.
zondag als volgt uit: Sp. Lochem 3 Vorden 2; Wit-
kampers 2 Vorden 3; Vorden 4—AZC 5; AZC 6—Vor-
den 7.
Het programma van de s.v. Ratti voor het a.s. weekend
ziet er als volgt uit: afdeling zaterdag: DZC 4—Ratti 1.
Afdeling zondag: Ratti l—Keyenburgse Boys 1; Zelhem
4—Ratti 2; Ratti 3--Steenderen 4.

VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

Bij het bockhoudbureau kunnen
onze leden uiterlijk

t/m 16 december a-s,
hun overgebleven vellen Sint Ni-
colaasbonnen inleveren.

Het bestuur



Eggenkamps Willem en
Eggcnkamps Dolf, brulfteneugers,

doot oe hierbie kond van ut volgende:

ARIE RIBBERS heit de bruudegom en
JANNY SCHUTTE heit de bruud,

dee neugt oe woensdag, den 16-den uut;
den 16-den december wal te verstaon,
um bie eurleu naor de receptie te gaon.
Van half dree tot half vieve bie Wit-
kamp in Laorae, in 't darp, waor Janny
is gebaorne.

Smons um elf uur bunt ze op 't gemeen-
tehuus etrouwd en wie hopt dat ut eur
nooit berouwt.
He'j 't noe allemaole good zeen staon ?
'Dan hebbe wie onze plicht edaon.

Laorne, Verwolde D 130
Vodden, Onsteinseweg 6

> Veurlopig adres: Onsteinseweg 6

î K^̂ ^Bfêĵ ^eeiefê^eeeiee^eseeeseieieieBseieee^

Donderdag, vrijdag
en zaterdag
500 gr. verse worst 260

500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345

200 gr. tongeworst

200 gr. boterhamworst

500 gr. zuurkool

250 gr. fijne rookworst
500 gr. balkenbrij

Zaterdag
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade

110
80

50
120
75

308

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

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

Wapen- en sporthandel

Ma'rtens
sleedt doeltrelfendl

Zutphenseweg - Vorden

G.M.V.
afdeling Vorden

De vorige week aangekondigde
ledenvergadering op 22 december
a.s.

wordt verschoven
naar midden januari 1971; dit in
verband met de ledenvergadering
van de plaatselijke coop. zuivel-
fabriek die ook op dezelfde datum
was vastgesteld.

Het bestuur: H. Pelgrum, sekretaris.

VRIJDAG 18 DECEMBER A.S.

verwerpingsavond
SPORTC. MEDLER
IN ZAAL EYKELKAMP

schieten, sjoelen, balgooien c

Prachtige prijzen !

Aanvang 19.30 uur.

BUURTVERENIGING DELDEN
houdt zijn

instuifavond
op zaterdag 12 december in café
't Zwaantje, aanvang 19.30 uur.
Schieten, sjoelen, balgooien enz.

De buurtvereniging houdt zijn laatste oriën-
teringsrit op zaterdag 19 december.

Het bestuur

Jongens en meisjes
pantalons

Terlenka,
Helanca en Corduroy

Leuke dessins
Sportieve modellen

UW ADRES:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Gazelle
bromfietsen

EEN NAAM OP
BROMFIETSGEBIED

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

De aangevraagde

BUITENGEWONE
LEDENVERGADERING
van de v.v. Vordcn wordt gehou-
den op maandagavond 21 dec. in
de kantine.aanvang 20.00 uur.

Het bestuur

AGENDA

10 dec. Bejaardenkring H. 1 5 u. Nutsgeb.
10 dec. Feestavond KPO
12 dec. Ouderavond Ratti- jeugd in zaal

Schoenaker
12 dec. Instuifavond buurtvereniging

Delden in café 't Zwaantje
H dec. Kerstfeest van de vrouwenvereni-

ging Wildenborch
15 dec. Ring sport- en spelavond Jong

Gelre
15 dec. Kerstfeest NCVB
16 dec. Vergadering Sportraad in café

Eskes
17 dec. Bejaardenavond KPO
17 dec. Kerstviering Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen
17 dec. Kerstfeest Herv. Vrouwengroep

Linde
19 dec. Laatste oriënteringsrit

Buurtvereniging Delden
19 dec. Kerststuk jeugdtoneel Krato in

zaal Schoenaker
19 dec. Bal voor gehuwden en verloofden

café-rest. Eykelkamp Medler
19 dec. Kontaktavond muziekvereniging

Concordia
21 dec. Kerstfeest Herv. vrouwengroep

dorp
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre
24 dec. Kerstnachtdienst in de Hervormde

kerk
l jan. Nieuwjaarsreceptie v. v. Vorden in

de kantine

Vorden l behaalde verdiend 0-0
Op een zeer slecht veld en bovendien onder bizarre
weersomstandigheden behaalde Vorden l in Zieuwent
tegen RKZVC een verdienstelijk O O gelijkspel, daar-
mee aantonend duidelijk de weg naar herstel gevonden
te hebben. Van goed voetbal kon onder deze weersom-
standigheden geen sprake zijn, desondanks hebben beide
ploegen met volle inzet gespeeld. IV bezoekers hadden
voor de rust de sterke wind in de rug, maar wisten van
dit voordeel toch geen gebruik te maken. Het was zelfs
zo dat RKZVC sterker was doch aanvallend niet ge-
vaarlijk.

Reeds na tien minuten moest bij Vorden rcchtsback
Bloemendaal vervangen worden door Stokkink, die op
een goed gespeelde wedstrijd kan terugzien. Vlak voor
de rust kwam de thuisclub goed weg toen één der ver-
dedigers van RKZVC een schot van Janssen binnen de
beruchte lijnen met de hand speelde en de arbiter door
liet spelen. Een voorsprong zou Vorden op dat moment
ook niet verdiend hebben.

In de tweede helft ontketende RKZVC met de wind in
de rug een sterk offensief. Met lange passes werd ge-
tracht de voorhoede aan het werk te zetten. De Vor-
dense achterhoede kreeg het evenwel niet al te moeilijk
behoudens bij enkele cornerballen die vakkundig door
uitblinker-doelman Wentink op de vuist werden geno-
men. De tegenstoten van Vorden via Klein Brinke, Jans-
sen en Hengeveld noopten de RKZVC-defensie attent te
blijven. Zelfs kreeg Klein Brinke nog een goede kans om
te scoren, de Zieuwent-doelman redde evenwel bekwaam.
Vlak voor tijd kwam Vorden nog even goed weg toen
de linksbinnen van de thuisclub tegen de paal schoot.
Het bleef zodoende 0—0.

Toekomst school in de Wildenborch

wordt erg moeilijk
Hoofd der school J. I'. Markaay niet al te optimistisch

Veel wordt er de laatste jaren gesproken en geschreven
over onderwerpen als ontvolking van het platteland,
sanering enz. Toch hebben wij dikwijls niet in de gaten
dat wij dichtbij huis met deze problemen gekonfron-
teerd kunnen worden.
Dit bleek ons dezer dagen bij een bezoek aan het hoofd
van de Prinses Julianaschool in de Wildenborch de heer
Mackaay die zich nogal bezorgd maakte over de toe-
komst van ,,zijn" school.
'Het is nl. zo', aldus vertelde ons de heer Mackaay,
'dat het aantal leerlingen afneemt'. Hadden wij in 1908
gemiddeld 42 leerlingen, thans is dit aantal terugge-
lopen tot 34. Ik verwacht in de toekomst beslist een
verdere daling van het leerlingenaantal. Het ziet er dus
naar uit dat wanneer er nog maar 26 leerlingen over-
blijven wij geen 'tweemansschool' meer zijn en er nog
maar één leerkracht aan de school verbonden mag zijn.
Momenteel zijn de leerlingen van de klassen l t.m. 3
ondergebracht in één lokaal o.l.v. mej. Rensen. De
'overige' klassen neemt het hoofd zelf voor zijn reke-
ning.

DllIE PUNTEN
De heer Mackaay noemde een drietal punten waaruit
blijkt dat het aantal leerlingen jaarlijks terugloopt. In
de eerste plaats worden de gezinnen hier in de Wilden-
borch ouder. De kinderen van deze ouders, die vaak
niet veel heil meer zien in het boerenbestaan trekken
weg, kortom men raakt hier door de kinderen heen of
met andere woorden er worden in de Wildenborch te
weinig kinderen geboren. Verder ziet men hier, aldus
vertelde de heer Mackaay, worden boerderijen omge-
bouwd, terwijl hier bovendien sanering plaatsvindt.
Nu wil ik niet zeggen dat dit niet allemaal nodig is,
ik wil er alleen maar mee aantonen dat het blijven
voortbestaan van de school in de toekomst aan een zij-
den draadje komt te hangen.

KAPEL EN SCHOOL NIET WEG TE DENKEN
Men leeft hier in de Wildenborch steeds op zichzelf,
waarbij de kapel en de school niet zijn weg te denken.

De Prinses Julianaschool is een
school op christelijke grondslag en heet in feite 'Ver-
eniging voor Christelijk basisonderwijs in de Wilden-
borch'. De samenwerking met het schoolbestuur is hier
uitsekend en indien nodig steken de heren zelf de han-
den uit de mouwen. Dat is het eerste verdiend.
Dit bleek dezer dagen duidelijk bij het plaatsen van
allerlei gymatributen die de school heeft gekregen als
bijv. een klimboog, korfbal- en hoogspringpalen, gym-
nastickstelling enz., waarbij het schoolbestuur aanwe-
zig was en meehielp.

(iliOEPSWERK
Wat ik zo fijn vind is, dat je hier zo heerlijk onderwijs
kunt geven op een moderne manier, ging de heer Mac-
kaay enthousiast verder. Zo doen wij hier heel veel

aan groepswerk. Om een voorbeeld te geven: Wij gaan
met, de kinderen naar het bos, laten hen diverse d i n -
gen meenemen, paddestoelen, bloemen enz. en gaan
er later in school in groepsverband over praten. Je ziet
de kinderen dan gewoon 'opbloeien'. Ook de zgn. spreek-
beurten vind ik zeer belangrijk. De kinderen moeten
dus bewust gaan denken, kritisch zijn. Zo ben ik een
tegenstander van elk jaar hetxelt 'de les je Afdraaien.
Het werd ons intussen duidelijk dat de heer Mackaay
het vak 'onderwijs geven' ziet als een soort betaalde
hobby. Het is natuurlijk wel zo dat door 't groepswerk
je veel dokumenatiemateriaal (boeken enz.) nodig hebt.
In het kader van het Duits-Nederlands kultureel ver-
drag, heb ik in september met andere hoofden van de
diverse scholen een bezoek gebracht aan een school in
de omgeving van Keulen. Als je dan ziet welke tech-
nische hulpmiddelen daar de leerkrachten ten dienst ; •
staan en je vergelijkt dat, met waar wij het hier n i
doen, dan wordt je wel even stil.

MEDEWERKING GEMEENTEBESTUI R
Overigens mag ik hier trouwens helemaal niet mop
peren want de laatste jaren heb ik veel aangevraagd
en ook veel gekregen al vind ik het bedrag per leer-
ling ƒ l J 9,47) toch beslist aan de lage kant. Ik kan
niet anders zeggen dat wij hier in de Wildenborch
veel medewerking ondervinden van het gemeentebe-
de heer Mackaay die niet zonder trots vertelde, dat de
stuur. Een school in een buurtschap wordt dan ook be-
school sinds kort een tv-toestel heeft dat door de leer-
slist niet achter gezet bij een school in het dorp, aldus
lingen zelf is verdiend d.m.v. een oud-papieraktie.
Alleen al de 11-jarige Wilko Platerink heeft bijna de
helft van het benodigde geld voor zijn rekening ge-
nomen.

NIEUW LEERPLAN
De nationale ouderavond hier is boven verwachting goed
geweest, waaruit blijkt dat het kontakt tussen de school
en de ouders positief is. Rekent u er ook maar op dat
ik nijdig ben, wanneer een ouderavond 'de mist' in zou
gaan. De ouders hebben de plicht zich voor het leer-
plan te interesseren.
Wij hadden hier op school een leerplan waar alleen in-
stond, welke boeken er op school gebruikt werden. Met
goedvinden van het schoolbestuur heb ik een nieuvv
leerplan opgezet, helemaal gericht op de praktijk. Per
l augustus is dit plan door de inspekteur goedgekeurd.
De heer Mackaay die tijdens zijn enthousiaste betoog
over 'zijn' school niet had nagelaten ons allerlei boek-
jes enz. voor te schotelen, zodat wij ons zelf 'op de
school' waanden, liet ons het nieuwe leerplan zien,
waarbij direkt opviel een overzicht waarom dat en dat
boek door het kind gebruikt dient te worden.
Na ons nogmaals met klem verzekerd te hebben het
bijzonder spijtig te vinden dat de school in de school in
de toekomst zou verdwijnen, namen we afscheid van
een man die de Prinses Julianaschool in de Wilden-
borch wel bijzonder na aan het hart ligt.

A.S. ZATERDAG 12 DECEMBER

SCHAATSEN OP DE
IJSB™ N TE DEVENTER
vertrek per GTW~bus om 13.15
uur vanaf Vlogman, Nieuwstad
14 te

Opgave bij Bert Vlogman, telefoon 1321
kosten f 2,75 alles inbegrepen

Raadsagenda

VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

De deelnemers aan onze Ballero-
avond op vrijdag 11 december a.s.
worden verzocht om

19.00 uur-s avonds
aanwezig te zijn.

Openbare vergadering van dr raad van Vorden op d i n s -
L5 december 1970, 's avonds 19.30 uur in het ge-

meentehuis. Aan de orde is:

1. Opening.
2. Vaststelling notulen van de openbare, ra.ad.svei

ring van 10 november 1970.
o. Ingekomen stukken.
4. Benoeming van de heer A. van den Berg tot ambte -

naar burgerlijke stand.
5. Toekennen van een uitkering aan het gemeenteper-

soneel.
6. Naamgeving weg door het Stapelbroek.
7. Wijziging gemeenschappelijke regeling inzake keu-

ringsdienst van slachtdieren en wijziging verorde-
ning op de heffing en invordering van keurionen.

8. Gemeentelijke garantie hypothecaire geldlening ten
behoeve van de woningbouw.

9. Medewerking ingevolge artikel 50 der Kleuteronder-
wijswet ten behoeve van de Nutskleuterschool.

10. Medewerking ingevolge artikel 50 der Klcuteronder-
wijswet ten behoeve van de R.K. kleuterschool te
Kranburg.

11. Subsidiëring in exploitatielasten Nutsgebouw.
12. Verkoop van een perceel bouwterrein aan de Wil lem-

Alexandcrlaan.
13. Eigendomsovername van een strookje grond aan de

Stationsweg in verband met trottoiraanleg.
14. Grondtransakties in verband met de verbetering en

rekonsruktie van de weg door het Stapelbroek.
15. Aanbieden gemeenterekening over 1968.
16. Voorlopige vaststelling rekeningen gemeentelijk wo-

ningbedrijf over de boekjaren 1968-1969 en 1969-1970.
17. Vaststelling wijzigingen gemeentebegroting 1970.
18. Rondvraag.
19. Sluiting.

Zelfbedieningskwekerij
'Wehmezicht' geopend
De heer G. Klein Haneveld die gedurende 15 jaren in
Aalsmeer in de ,,boemen" heeft gezeten, heeft zich
weer in Vordcn gevestigd en hier donderdagmiddag
/.ijn zelfbedieningskwckerij gevestigd.
Voor Vorden is deze kwekerij iets nieuws. Het bestaat
uit 2 aluminium kassen, waarvan één (oppervlakte 125
vierkante meter) dienst doet als verkoopruimte, ter-

wijl de andere kas is ingericht als kweekruimte. De
heer Klein Haneveld levert allerlei soorten boemwerk,
graf- en bruidswerk. snijbloemen etc. Er waren xel's
bloeiende orchideeën te zien en een enorme sortering
andere planten.
Veel mensen kwamen de nieuwe kwekerij bezichtigen
en de familie Klein Haneveld mocht vele cadeaus in
ontvangst nemen. De kassen zijn gebouwd door de fa
Kubo uit Monster.


