
D nd'Tdag 12 december 15)68
vang no. 38

Uitgave drukkery Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1^5867

Verschijnt eenmaal per week \
' i,oune.iue:k(. j' 10,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port be t aa ld I ' o r t paye kantoor Vorden

leKerkdiensten

/ONDA<; l f) DECEMBER

Hervormde kerk
!) .()() uur ds. J. H. Jansen

10.1") u u r ds. J. H. Jansen bedien ing H. Doop

Gereformeerde kerk
10.00 uur 'ds. A. C. van Nood uit Velzen
19.00 uur ds. A. C. van Nood uit Velzen

R.K. kerk dorp
Ie 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 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3? -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen en vanaf
18.00 8.00 uur vervoege men zich aan Molen weg 19
V o i d e n , telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagazijn en boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

Geboren: Sabine Suzanne Maria, dochter van A. J. A.
Helmink en G. H. J. ter Huurne; Gerrit Lambertus, zoon
van G. Rossel en H. Hissink.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. W. Heuvink en J. H. Kettelerij; G. W. Bre-
i n e r en A. J. Waenink.
Overleden: Geen.

GEZAMENLIJKE BESTTRENBONDSVERGADERING

Onder auspiciën van de drie besturenbonden het NVV,
IK l NKV en het CNV afdeling Vorden-Hengelo Gld.,
werd in café Eskes maandagavond een informatieve ver-
gadering gehouden t.w. over de onderlinge samenwer-
king van de drie afdelingsbesturen en de onderwerpen
waarbij samengaan mogelijk is. Sprekers waren de he-
ren Vulink namens het NKV en De Paus namens het
CNV.
De voorzitter van het NVV afdeling Vorden, de heer
G. Koersolman, sprak allereerst een kort inleidend woord
en zei dat er altijd zaken en problemen zijn die niet goed
uit de verf komen. Vandaar dat onderlinge samenwer-
king soms zeer goed is te noemen.
De heer Vulink behandelde een groot aantal mogelijkhe.
den waarin heel gemakkelijk samen kan worden gegaan.
Zo noemde spreker o.a. de sociale vaardigheden, (leiding
geven aan vergaderingen, de bespreking op zo hoog mo-
gelijk niveau brengen), bespreking van de mammoet-
wet, beroepenvoorlichtürg, beroepskeuze (vooral van be-
lang voor jonge werknemers), bespreking van bestem-
mingsplannen van de plaats van inwoning, omscholing
en bijscholing van arbeidskrachten, de bejaardenzorg,
medszeggenschap in het bedrijfsleven, de algemene bij-
standswet, konsumentenbescherming e.d.

De heer De Paus vulde het gesprokene op enige punten
aan.
Na de pauze ontspon zich over het gesprokene een zeer
verhelderende bespreking en ontvingen de aanwezigen
een duidelijk inzicht van genoemde problemen.
De voorzitter dankte beide sprekers voor hun komst
naar Vorden en voor het door hen gesprokene.

KRANENBURGSE KLEUTERS KREGEN BEZOEK
VAN SINT NICOLAAS

Het grootste kinderfeest van het jaar, het bezoek van
Sint Nicolaas en zijn zwarte knecht, vormde donder-
dagmorgen weer een hoogtepunt in het schoolleven, van
de kleuters van de kleuterschool in de Kranenburg.
Verschillende kleuters mochten een liedje zingen of een
stukje voordragen, terwijl ook enkele moeders een lied
zongen. Alle kinderen werden onthaal op een cadeau en
snoepgoed.

DIA-AVOND ,DE VOGELVRIEND'

Vrijdagavond 13 december zal de kanarievereniging ,De
Vogelvriend' in zaal Bloemendaal een dia-avond beleg-
gen. Aan deze avond zal de heer P. J. F. Klören uit
Soest zijn medewerking verlenen.

Druk bezochte afscheidsreceptie Ds van Zorge
VICKL WAARDERENDE WOORDEN KN K K N PRACHTIG GESCHENK

Voor de afscheidsreceptie die ds. Van /orge t«'r gelegenheid van zijn vertrek uit Vorden werd aangeboden in de

y.aal van caié-restanrunt ,'1 Wapen van Vorden', bestond zo'n overweldigende belangstelling, dat de links van
mij aan tafel gezeten buurvrouw opmerkte: ,H«'t is bier nog voller dan y.ondags in de kerk'. Dit is wel ietwat
overdreven, maar bet was toch wel een bewijs dat de g< -nu enle Vorden deze predikant node ziet vertrekken.

Onder de vele aanwezigen merkten we o.a. het voltallig kollege van 15 & W met bun dames op en verder vele
afgevaardigden van verschillende verenigingen etc. Toen uiteindelijk iedereen een plaatsje: had gevonden, sprak
ds. Jansen, nadat de familie Van Zorge onder applaus was binnengekomen, een kort welkomstwoord. Het heefl
me overigens wel enige krachttoeren gekost, deze afscheidsavond te organiseren, want ds. Van /orge wilde er
eerst niets van weten, aldus ds. Jansen die er nog bij v. rlelde dal ds. Van /orge bijna 10 jaar predikant in
Vorden is geweest.

Namens de Hervormde Gemeente sprak hierna de ou-
d e r l i n g e mevrouw Klein Brinke enige woorden. Het zal
moeilijk zijn al de gedachten van de leden van de Her-
vormde Kerk te vertolken. Het is de vijfde keer dat u
uw arbeidster i ein verlegt, aldus mevrouw Klein Brinke,
Destijds bij de benoeming in Vorden bestond er bij som-
migen bezwaar tegen de leeftijd van ds. Van Zorge. Er
lag voor u dan ook een, grote taak, nl. het aanpassen
aan de Vordense mentaliteit. Wij zijn ervan overtuigd
dat u alles hebt gedaan wat maar mogelijk was. Het
werk was veel en moeilijk. De beweegredenen dat u
naar Friesland vertrekt is voor ons allemaal begrijpelijk.
Wij wensen u toe dat u uw zegenrijk werk in de toe-
komst rnag- blijven vervullen. Namens de Hervormde
Gemeente overhandigde mevrouw Klein Brinke ds. Van
Zorge een enveloppe met ƒ 1.050,— om er een televisie
voor te kopen. U moet ons echter wel toezeggen dat u
de televisie voor de kerstdagen in uw woning plaatst,
wat ds. Van Zorge maar al te graag toezegde.

Hierna was het woord aan de voorzitter van de Kerk-
voogdij, de heer A. J. Zeevalkink. Wat mevrouw Klein
Brinke heeft gezegd namens de Hervormde Gemeente,
geldt in feite ook namens de Kerkvocgdij. Voorts me-
moreerde de heer Zeevalkink de kennismaking met de
familie Van Zorge. Ik zat toen in de y.gn. .gehoorkom-
missie' waarvan ds. Van Zorge destijds opmerkte dat hij

tooit een g"ehoorkommissie had ontmoet die zich
/.o op de vlakte had g-ehouden. Hoe dan ook, u kwam

Vorden en het leek er in het begin op dat u het
hier erg moeilijk zou krijgen. In de loop van de tijd heb-
ben we veel bewondering gekregen voor uw ijver, werk-
lust en humor. Wat dit laatste betref! had ds. Jansen
bij l i e t begin van deze receptie reeds opgemerkt dat ds.
Van Zorge wat zijn speeches b e t r e f t vel wat op Toon
Hermans leek. De heer Zeevalkink overhandigde na-
mens de Kerkvoogdi j bloemen.

Hierna sprak de ouderling van de Hervormde Kerk, de
heer Smeenk namens de Jeugdraad van de kerk, zon-
dagsscholen, de CJV in Vorden ent de Wüdenborch, de
CBTB, Jong Ge l re etc. Altijd stond u klaar bij de ver-
gaderingen "an de zondagsschool, terwijl uw adviezen
aan de Jeugdraad altijd duideJijk waren. U hebt aan de
wieg gestaan van de interker^^kkje jeugdgroep in Vor-
den. Bij kerstfeesten, uitvoerig! P van de verschillende
verenigingen, altijd was u
Smeenk. die ds. Van Zorge hiï
handigde, na hom dank te hel
werk.

vezig, aldus de heer
enkele cadeaus over-
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'Orlog een tweede pre-

Ds. Jansen sprak hierna een
lega. Toen na de Tweede We:
dikant kwam, hebben we altijd prettig samengewerkt
met achtereenvolgens ds. Rijnders en ds. Langstraat.
Maar de kroon spant toch wel kollega Van Zorge en zijn
gezin. Er ontstond een hechte vriendschap tussen de
beide pastories. We hebben ernstig over het werk ge-
praat en op een prettige manier over de inwoners van
Vorden .geroddeld'. Door dit alles zijn we verknocht aan
elkaar geraakt en wij zullen u dan ook zeer zeker mis-
sen, ik wil u iets geven als herinnering wat mij zelf erg
heeft getroffen nl. het boek van ds. Visser 't Hooft ,Heel
de kerk, heel de wereld', aldus ds. Jansen, die zijn kol-
lega hierna het fraaie cadeau overhandigde.
Rector Pans vertolkte hierna de gevoelens van de Ka-
tholieke gemeenschap in Vorden. Door Vorden te verla-
ten hebt. u mij in zorgen gebracht. Eerst ben ik aaii-

i;-eweest bij het afscheid van de Gereformeerde
predikant ds. Te Winkel en nu bij het afscheid van de
Ned. Hervormd predikant ds. Van Zorge. Dat betekent
wellicht dat ik nu spoedig aan de beurt ben. Bij deze
allemaal uitgenodigd bij mijn afscheid, aldus rector Pans.
We hebben hier altijd prettig samengewerkt, bij ver-
schillende bijeenkomsten was me/rouw Van Zorge altijd
een prettige gastvrouw. Nu u naar Friesland gaat (het
waait er wel hard hoor ! ) zult u merken hoe gauw u
daar gewaardeerd wordt. Een ding weten we nu zeker,
aldus rector Pans, wanneer de avonden lang zijn weten
we in Vorden allemaal dat we met u verenigd zijn en
wel voor de televisie.

Meester Brinkman, hoofd van de openbare lagere school
dorp, sprak als .kollega' een kort afscheidswoord. Ds.
Van Zorge is nl. als godsdienstleraar aan de school ver-
bonden geweest. We verliezen in u een kollega met wie
het prettig was samen te werken. Ca (i()0 uren hebt u
pro deo voor de school gewerkt en wij hebben bewonde-
ring voor de wijze waarop u gewerkt hebt. Namens de
kollega's van de school en de ouderkommissie overhan-
digde de heer Brinkman een enveloppe met inhoud.
De dames Breukink en Knoef spraken een kort woord
namens de vrouwenvereniging Linde. Zij overhandigden
ds. Van Zorge een krentebrood van flinke omvang.

Di' gevoelens van de Gereformerede Kerk werden ver-
tolkt door ds. Van Belzen. Ook hij sprak van een pret-
tige samenwerking. Ds. Van Zorge was altijd een be-
scheiden figuur, hij zei niet veel, maar als hij sprak dan
kwam hij wel terdege voor zijn mening uit. U was al-
tijd bezig en ik ben ervan overtuigd dat u met uw vrouw
veel werk hebt verzet, aldus ds. Van Belzen.
In zijn dankwoord toonde ds. Van Zorge zich onuitspre-
kel i jk (zoals hij het zelf uitdrukte) dankbaar. Ik voel
me geen Toon Hermans maar mier e ."n slachtoffer. Be-
treffende zijn vertrek naar Friesland merkte ds. Van
Zorge op: als de gemeente zegt, of ieder ander verstan-
dig mens, hij gaat toch niet, dan zeggen mijn kinderen
nu kun je er op rekenen dat pappie het wel doet !

De rector is echt de rector gebleven, want hij begon zijn
toespraak met een biecht. D^^/an Zorge was verder de
heer Brinkman dankbaar v^HPhet feit dat hij op school
bij de godsdienstlessen alti^Cle beste uren had gehad
nl. 's morgens. Voordat hij £^* auto had, legde ds. Van
Zorg" zijn bezoeken altijd af per fiets of per bromfir 's
en meestal met veel vaart. Ik werd dan ook wel het
.vliegend evangelie' genoemd. We hebben het in Vorden
heel goed gehad. Voor uw^jjjiwezigheid hier zijn we u
ook zeer dankbaar. In het o^B voelde ik me niet zo erg
thuis in Vorden, maar nu nR i'.t rustig stellen dat ik
nooit een, makkelijker gemeente heb gehad. Ook harte-
lijk dank voor het medeleven dat ik heb ondervonden
toen ik ernstig ziek in het ziekenhuis heb gelegen. Ds.
Jansen is een bovenste beste en wij zijn elkaar zeer gaan
waarderen. Ik ben blij dat de nieuwe dominee gauw
komt, dit maakt het afscheid nemen gemakkelijker. Ds.
Van Zorge adviseerde de gemeente zuinig te zijn op
dominee Jansen. Zorg er voor dat hij niet overspannen
wordt, .handel zachtkens met de jongeling', aldus ds.
Van Zorge die de gemeente voorts opriep in de toe-
komst bij beide dominees naar de kerk te gaan.

Nadat cis. Jansen allen had bedankt voor de komst, be-
stond er voor de aanwezigen de gelegenheid persoonlijk
afscheid van de familie Van Zor<;-e te nemen.

M ISAVOND MET VORDENSE KRACHTEN

Op zaterdagavond 25 januari organiseert het Nutsbe-
stuur een avond mot Vordense krachten. Naar verluidt
hebben zich al Vordenaren opgegeven zodat deze
avond, in tegenstelling tot vorig jaar toen er te weinig
aanmeldingen waren, vrijwel zeker door zal gaan.

MEER DAN 500 JONGEREN OP BEATFEEST
IN DE KRANENBURG

De rythm and blues group Rob Hoeke uit Heemstede
die zaterdag jl. op uitnodiging van beatclub Turn naar
de Kranenburg kwam, heeft meer dan 500 jongeren naar
zaal Schoenaker getrokken.
Het . is een bekende groep die in geheel Nederland op-
treedt. In februari hopen zij een toernee door de Scan-
dinavische landen te maken.

Betaling
abonnementsgeld
Vf>ór l januari 1969 kan het abonnementsgeld

weer worden voldaan op gironr. l 20 58 67 t.n.v.
drukkerij Weevt r* v/h Woiters, Vorden of per
bank Coöp. Raiffciscnhank te Vorden, of ten kan-

tore drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

HET ABONNEMENTSGELD BEDRAAGT ƒ 10,-

Ï'KK JAAR.

Indien u voor l januari a.s. betaalt per giro, bank
of aan ons kantoor, v«'rdient u ƒ 0,50 inkassokos-

ten dus u betaalt dan f 9,50 per jaur.

Na l januari 19(59 aangeboden kwitanties door de
I'TT worden verhoogd met ƒ 0,75 inkassokosleii.
In verband met de komende verhogingen, loonron-

de, BTW enz., is het niet mogelijk het oude tarief
te handhaven. Ook voor ons is het '/.eer onzeker

wat 1969 voor een verhogingen mee zal brengen
doch wij hebben het tarief zo laag mogelijk ge-
houden en het formaat van de krant iets vergroot.

Wij zullen trachten om wekelijks nog meer nieuws
te plaatsen om de krant zo aantrekkelijk mogelyk
te maken voor onze lezers en wij hopen dat de
copy vroegtijdig ingeleverd wordt, dan kunnen wij
er nog meer zorg aan besteden.

Redaktie.

TOCH KAMPEERCENTRUM VOOR DE HEER
V ERKIJK ?

De heer L. Verkijk uit Den Haag heeft enkele jaren ge-
ileden geprobeerd een kampeercentrum te beginnen op
een terrein gelegen links van de Lochemseweg (in de
buurt van de boerderij ,Het Lang Eind'). Dit werd een
slepende kwestie waarbij de hartstochten in de raad van
Vorden soms hoog oplaaiden, wanneer deze kwestie aan
de orde werd gesteld. Het uiteindelijke resultaat was,
dat de heer Verkijk van hoger hand geen toestemming-
kreeg.

Thans wil de heer Verkijk een kampeercentrum begin-
nen op het terrein gelegen, aan <le Enzerinckweg, beter
bekend als het gemeentebos. B & W van Vorden hebben
nu bekend gemaakt dat zij in afwijking van het gelden-
de bestemmingsplan, met toepassing van artikel 19 van
de wet op de Ruimtelijke Ordening, voornemens zijn aan
de heer Verkijk vergunningen te verlenen voor het bou-
wen ten behoeve van het kampercentrum in het ge-
meentebos van één hoofdgebouw, 19 bungalwos en 3
toiletgebouwen.
Tot 20 december bestaat er gelegenheid schriftelijk be-
zwaren bij het gemeentebestuur in te dienen.

De inwoners in plan Boonk hebben dezer dagen wel een
zeer aangename Sint Nicolaasverrassing gekregen. Dit
dan in de vorm van een schriftelijke mededeling van de
Gamog uit Zutphen dat het leggen van het gasdistribu-
tienet in Vorden thans zover is gevorderd, dat met de
aanleg van de dienst- en binnenleidingen zal worden
begonnen.
Hierdoor zal binnenkort met de gaslevering een aan-
vang kunnen worden, gemaakt. Dit geldt dan voorlopig
alleen voor plan Boonk.

MOOI SUKSES

Op de landelijke tentoonstelling van ,Pekzo' te Zutphen
behaalden leden van de PKV Vorden de volgende predi-
katen met pluimvee en konijnen.
Afdeling pluimvee: H. Doornink, patrijs leghorn Ie ZZG,
Ie ZZG, 2e ZG en 3 x GG; W. Tragter, wyandette kriel
gestreept l ZG, wyandette kriel buff l ZG en 2e GG,
Barnevelder kriel 3e GG; H. G. J. Horstman, wyandette
kriel gestreept 2e ZG, Barnevelder kriel 2e GG en 2 x
G.

Afdeling konijnen: H. Doomink, wit vlaamse reus 3 x
ZG, 2e GG en 3e G; H. Spijkerman, groot zilver Ie ZZG
en l ZG, belgische haas 4 x ZG, l x GO en l x G; H. van
Heerde, vlaamse reus haaskleur 2 x Ie ZG en 3e GO; W.
Trager witte wener Ie ZG, 2e ZG, GG en G; G. W. Trag.
ter, witte wener 2 x GG; D. Klein Braimel, witte nieuw
zeelander 3 x G.

De heer Doornink wist beslag te leggen op de beker
voor het hoogste aantal punten pluimvee (groot). De
heer Spijkerman had het fraaiste konijn van de Vor-
dense inzenders en de heer Van Heerde had het op één
na fraaiste van de leden van PKV.

AKSCIIEIDSPREDIKATIK DS. J. J. VAN /ORGE

Voor een -ehrel i;evnhl kerkgebouw nam ds. J. J. van
/'orge, I l e r v . predikant alhier, zondagmiddag afscheid
van zijn gemeente met een predikatie over Lucas 18 : 8b
t.w. ,Doch, als de Zoon des Mensen komt, zal Hij dan
het geloof vinden op aarde ?' Met als onderwerp: ,Een

>t' of het geloof'.

In zijn prediking wees spreker op het ware geloof zoals
dat ons in de bijbel wordt voorgesteld speciaal bij de
wederkomst van Christus bij het voleinden van de we-
reld.

Aangezien reeds vrijdagavond jl. van ds. Van Zorge in
café-restaurant ,'t Wapen van Vorden' afscheid van
hem en zijn gezin werd genomen, werden in deze dienst
geen toespraken gehouden. Wel was er in de con
riekamer en catechesatielokaal gelegenheid om diegenen
die vrijdag niet in de gelegenheid waren van hun pre-
dikant afscheid te nemen dit alsnog te doen. Een aan-

uteleclen en predikanten van omliggende zus-
tergemeenten, maakten van deze gelegenheid gebruik.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

11 dec.
12 dec.
12 dec.
i ; ; dec.

14 dec.

I t i dei .

Ui dee.

dec.
l!) <

l!) dec.
n» .:
£0 i !

21 dec.
21 dec.

23 dee.

2 1 . ! •

2(5 dl

28 dec.
4 januari

11 ja

24 januari

25 januari
27 januari

Nutsavond
Bejaarden !< r i ng 14.15 u. Nutsgeb.
Volksdansen Jong Gelre
Dia-avond vogelver. ,De Vogelvriend'

' lormendaal

Balavond v.v. Vorden in café-rest.
,'t Wapen van Vorden'

middag voor bejaarden in
: .mrant ,'t Wapen van Vorden'
,! viering Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen in ,'t Wapen van Vor-
den'

Kt- r s t lVes t Ned. ( ' h r . Vrouwenbond in

KPO Kerstvieiïng v. d. bejaarden

Vergadering e ksavond

.On.s Cenoegen' in zaal
} '.01 rsma

Herv. Vrouwengroep dorp
Ke i st fee;-;! He rv . Vrouwengr. I,inde

Kerstfee.stviering school Het Hoge
Kerstzang in de Herv. kerk

Feestavond hengelsportver. de
Snoekbaars (,'t Wapen van Vorden')

.long- ( ; .

'•nzang bij de kerstboom in het
p.antsoen (dorp)

: nachtdienst voor i ui de
::.00 uur

kindcrevangelisatie in
I- .e t . t ink

Dansen Nutsgebouw
Keestavoml voetbalvereniging Vor-
d ' -n in het Nutsgebouw
l'rinsenbal carnavalsver, in •/..
Schoena;.

AR kiesvereniging in
café-rest. ,'t Wapen van Vorden'

Nutsavond met Vordense krachten
Kulture le avond GMvL, Bond van
Plattelandsvrouwen en Jong Gelre

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

PRIJSWINNAARS JEUGDPUZZLE SINT NICOLAAS-
KRANT

Uit de goede inzendingen van de kinderpuzzle uit de St.
Nicolaaskrant zijn de volgende prijswinnaars geloot.
1. Annet Scholten, Kerkstraat 4, Hengelo Gld.; 2. Ineke
Beek, Het Kerspel 12, Vorden; 3. Frits Hulscher, Toren-
laan 18, Warnsveld; 4. Ina Snoeyink, Het Hoge 36, Vor-
den , r>. Hernarda Huitink, Ruurloseweg D 150, Vorden;
6. Rita Pierik, Lankhorsterstraat 13, Wichmond; 7. Hein
Rothman, Graaf van Limburg Stirumstraat 7, Vorden;
8. Stef de Kruif, Dorpsstraat 6, Almen; 9. Evert van
Veldhuizen, Berstelweg 10, Almen; 10. Volkert Heinen,
Barchemseweg 16, Lochem; 11. Ria Zoerink, Mossel D
<sf), Von l . ' u ; 12. Marlies Boersma, Dorpsstraat 6, Vorden;
i : > . ( atrie Eertink, Gerdulastraat 6, Lochem; 14. Erik
Knoef, E 103, Vorden; 15. Corry Verkerk, Enkweg 22,
Vorden,; 16. Bennie Weverink, Hengelosestraat 31 Keyen.
l)oi - Hengelo Gld.; 17. Jan Wullink, Berend van Hack.
fortweg 77, Vorden; 18. Marion van Doorn, Insulinde-
laan 7, Vorden; 19. Annie Vliem, B 13, Vorden; 20. Ger-
dien Timmerije, Van Heyermanstraat 8, Goor (O.) .

Allen ontvangen een prijs van ƒ 5,—. De prijzen kunnen
afgehaald worden bij de heer D. Boersma, Dorpsstraat
6, Vorden.

STERMAN IN WARNSVELD

Op initiatief van de Hervormde Jeugdraad te Warns-
veld komt de bekende voordrachtskunstenaar Otto Ster-
man a.s. zaterdagavond zijn kunnen tonen in het ge-
bouw voor christelijke belangen. Deze avond is voor alle

stellenden, dus ook voor ouderen. Daar aan dit
optreden hoge kosten zijn verbonden, hoopt het bestuur
dat velen van deze unieke gelegenheid gebruik zullen,
maken.

ZINGEN BIJ DE KERSTBOOM

Het komité kerstweek beeft besloten ook dit jaar weer
een kerstboom te plaatsen in het plantsoen bij de Herv.
*erk. In de donkere dagen voor kerstmis wil de verlich-
te boom het symbool zijn dat het Licht toch overwinnen
zal.

Vorig jaar is er geen samenzang bij de boom geweest,
maar van verschillende kanten is gevraagd dit toch wel

doen. De muziekverenigingen hebben hun medewer-
king toegezegd en nu doet het komité een dringend be-
roep op u allen om deze samenzang te doen. slagen. Ook
de leden van de jeugdverenigingen en zangkoren willen
we gaarne opwekken om te komen op maandagavond
23 december om 7 uur.
Een verlichte kerstboom kost veel geld; denkt u alleen
maar aan de montage (en demontage) van de lampen
en het stroomverbruik. Daarom zal die avond bij de
3oom een kerstpot worden opgesteld, waarin u uw bij-
drage kunt deponeren. Door een grote opkomst en, door
uw bijdrage kunt u tonen dat u de traditie van de
verlichte boom in de kerstweek niet meer missen wilt.



SUPERMARKT
presenteert:

KOLOSSAAL
KOOPFEEST
voor't kerstfeest

3 stuks

500 gram

58

Viit de,
Voor een heerlijke erwtensoep

Varkenspootjes
Hamschijt
Voor uw hutspot

Hachévlees
Biefstuk tartaar
Runderlappen
Malse riblappen soo gram 368

300 gram

3 stuks

500 gram

158
188

Heeft u onze
eigen gemaakte

GELDERSE
ROOKWORST

al geproefd?

Denk aan uw diepvries!

VOOR- EN ACHTERBOUTEN
tegen de laagste prijzen*

Lever
Ham
Tongeworst
Saksische leverw.
Fijne rookworst

100 gram 65
150 gram 98
100 gram 59
150 gram 59
per stuk 79

Pracht Golden Delicious
2 kg 98

Prachtige spruiten
heel kg

Panklare rode kool
500 gram

Kleiaardappelen 5 kg 115

Grote navelsinaasappelen
7 voor 169

Heerlijke zoete mandarijnen
10 voor 149

Bananen heel kg 89

'Greengold'

Doperwten 'fijn' pak 400gr. 1 39

'Greengold'

2 pak van 400 gram 1 00

1000 gram

Patates frites voor 139

Amerikaanse

Kalkoenbouten p. soo gram 198
van ± 1 200 gram

*Jonker Fris

Appelmoes-sperciebonen nu 4 t>i.

Ananas-perziken nu 2 bukken

Doperwten-worteltjes nu 2 1i2 bi.

Perziken-abrikozen-truitcockt.
nu 3 blikjes samen

nu 2 flessen

nu 2 flessen

nu 1 50 gram

Kerstkaarten nu 3 pakjes van 1 8 stuks

|us d Orange

Appelsap

Kerstbonbons

Zoute pinda's

Monte Claro

Landwijn

nu 2 gezinszakken

nu 3 flessen

15O

15O

1OO

1OO
1OO
1OO

SOO

Bij uw boodschappen

Grote rol

Marie biscuits
65 cent

Silvo

Groene erwten
pak 500 gram

Friso

Bakmeel
pak 500 gram

Grote zak

Kerst Ronny's
'n krokant snoepje



Met grote vreugde en dank
aan God geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

RICHARD
E. Vreeman
H. Vreeman-

Broekman
Patrick

Tollebeek, 4 december 1968
St. Hubertusplaats 63

Hierbij willen wij allen die
ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, hartelijk
dank zeggen.

Fam. Krimp
Vorden, december 1968
de Bongerd 16

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen,
die ons 60-jarig hu wel ij ks-

i op 20 november jl. tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt. Tevens dan-
ken wij voor de vele bloe-
men, fruit en geschenken
die wij in zo grote getale
mochten ontvangen.

G. Pardijs
A. Pardijs-

Maalderink
Vorden, december 1968

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van belangstelling
tijdens de ziekte en na het
plotseling overlijden van
mijn lieve man en der kin-
deren zorgdragende vader

IIKRMAN KETTELERIJ
Uit aller naam:
H. J. A. Kettelerij-

Bruggeman
Vorden, december 1968
Het Hoge 35

Voor de belangstelling en
het 'medeleven, dat wij
mochten ontvangen na het
overlijden van onze lieve
vader, groot- en, overgroot-
vader

HENDRIK JAN
KLEIN HANEVELD

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. Klein Haneveld
Vorden, december 1968

Biedt zich aan: Een flink
persoon voor enkele dagen
per week, in bezit van rij-
bewijs. Brieven onder no.
38-1 bureau Contact

Te koop: VW in prima staat
Nieuwstad 61, Vorden

TELEVISIETAFELS
vanaf ƒ 47,80
keuze uit vele model-
len

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Jonge vrouw vraagt werk
voor halve dagen, liefst bij
kinderen. Brieven onder no.
38-2 bureau Contact

Te koop: De helft of vier-
dels van een dikbevleesde
koe. A. J. Vrugink Riethuis
Delden

Te koop: Oliekachel plus
platte n i u u rl ank (200 liter)
J. A. Berenpas, Zutphense-
weg 45

Te koop: Jonge vette kal-
koenen, panklaar.
D. A. Lenselink, E 20 Linde
telefoon 6671

Weer voorradig: Volop
KERSTBOMEN met wortel
Fa Gebr. Kettelerij hove-
nier sbedrijf, Zutphenseweg
54, Vorden, telefoon 1508

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding (eventueel gehuwd)
in gezin met kinderen voor
l of 2 dagen of 4 halve da-
gen per week. H. J. Be-
rends E 27a Linde Vorden

Vele soorten
TOCHTBAND
aluminium tochtstrips
dorpelstrips enz. enz.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEÜLEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45
Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. MJftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Teunissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Inplaats van kaarten

HENK REMMERS

en
J R A N N K

geven, mede namens wederzijdse ouders, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaatsvinden op woensdag
18 december a.s. om 14.00 uur ten gemeen-
tehuize te Warnsveld.

. c i i jke inzegening in de Herv. kerk te
nsveld om 14.30 uur door de weieerwaar-

de h P. H. Borgers.

Vorden, Nieuwstad 58
üsveld, Breegraven 83

december 1968

••eptio van 16.30 tot 18.00 uur in eafé-rest.
,'t Wapen van Vorden' (F. P. Smit).

Toekomstig adres: l i e r e n d van H a c k f o i t w < ;•
39, Vorden.

!̂̂ !̂ f̂e^K^S£fèSAiAi£!A!Afè!£;&^K7TVIVTV*N/TV1VtVTVTV'IV'»VPvT>/T^fVfvT^fV'rv'JS

• •
::

DERK BESSELINK
en
I N E K E (iROOT ROESSINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V.
zal plaatsvinden op donderdag 19 december
;i.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Kerkelijke inzegen/ing om 14.00 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds. J. H. Jansen.

^ Vorden, december 1968
£ B 37 / Hengeloseweg B lla

"• ••" "
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in eafé-rest.
,'t Wapen van Vorden' (F. P. Smit ) .

Toekomstig adres: B 37a, Vorden.

Op dinsdag 17 december a.s. hopen onze ge-
liefde ouders

II. WEEKHOUT
en
II. J. WEEKIIOITT - HARMSEN

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is
vens van hun dankbare kinderen

Henny en Benny

Berdy

Vorden, december 1968
D 121

Gelegenheid tot fe l ic i te ren van 16.30 tot 17.30
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg.

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
vl Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Damclub Vorden
VRIJDAG 27 DECEMBER

spei-gong avond
IN ZAAL ESKES

Inplaats van kaarten

Heden nam de Here nog vrij onverwachts tot Zich,
onze lievo man, vader, behuwd-, groot- en over-
grootvader

HENDRIK ZWEVER! N K

echtgenoot van E. Zweverink-Groot Bleumink

in de ouderdom van 75 jaar.

Vorden: E. Zweverink-Groot Bleumink

Harfsen: H. Zweverink
D. Zweverink-Rhebergen

Warnsveld: J. Stokkink-Zweverink
H. J. Stokkink

Diepenheim: R. G. J. Zweverink
A. Zweverink-Kremers

Vorden: H. Zweverink

Winschoten: E. Klein Ikkink-Zweverink
C. A. Klein Ikkink

Vorden: J. H. van Dijk-Zweverink
M. J. van Dijk

Hengelo (G. ) : R. Zweverink
H. J. Zweverink-Zieverink

klein, en achterkleinkinderen

Vorden, 9 december 1968
C 89

De teraardebestell ing zal plaatsvinden op vrijdag
13 december om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Met grote droefheid delen wij u mede het plotse-
ling overlijden, nog voorzien, van de laatste Zal-
ving, van mijn lieve man, ons aller vader en
grootvader

HENDRIKTIS JOHANNES WILHELMUS
SIEMES

echtgenoot van Hendrika Albertha Maria Siu

in de 1. e i ' l i j d van 69 jaar.

H. A. M. Siemes-Sueters
Stefan en Doortje
Ria en Theo
Alfred en Kitty
Henk en Marietje
en kleinkinderen

Vorden, 10 december 1968
Ruurloseweg D 13

De gezongen uitvaart heeft plaats op vrijdag 13
december des morgens om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk te Vorden-Kranenburg. Daarna bege-
It- iden wij hem naar zijn laatste rustplaats op het
l.K. kerkhof aldaar.

DEZE ADVERTENTIE IS GELDIG VAN 12 T/M 30 DECEMBER

Elk 2e pak spar-koffie 50 cent goedkoper
I pot Spar jam van 128 et voor 115 et — 10%
6 pakjes margarine van 264 et voor 239 et — 10%

l zak a 500 gram hagelslag (melk) van 175 et voor 155 et — 10%
1 zak u 500 gram hagelslag (puur) van 159 et voor 139 et — 10%

2 blik leverpastei van 124 voor 98 et
- 10 procent

2 rollen Spar beschuit nu 79 et — 10%
100 gram cacao nu 49 et — 10%
l blik doperwteii fyn van 122 et voor 98 et — 10%
4 pak zo-klaar pudding nu 149 et — 10%

l pot yorkers knakworst van 112 et voor 98 et — 10%
1 fles slaolie Spar van 193 et voor 185 et — 10%
Litersblik appelmoes slechts 69 et — 10%
Litersblik peren op sap 98 et
•> i;es Spar Sinas van 140 et voor 129 et — 10%
2 flessen Spar-IIp van 132 et voor 115 et — 10%
l fles passinowijn van 339 et voor 298 et

l fles sherry voor f 3,75

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
Supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Laatste uitbetaling

van waardebonnen der Sint
Nicolaasaktie vindt plaats
op vrijdag 13 dec. 1968 van
7-9 uur in het Nutsgebouw.

Vergeet deze datum niet!
Om negen uur trekking van de nieten. Enveloppen niet nieten zo spoedig
mogelijk inleveren bij de sekretaris, de heer D. Boersma, Dorpsstraat.

Bestuur Winkeliersvereniging.

OENSDAG 18 DECEMBER ZIJN BEIDE
A K K N WEGENS HUWELIJK

de gehele dag gesloten

G» Remmers
Nieuwstad 58

H* J* Remmers
Zutphenseweg 41

Gemeente Vorden

Sluiting
Gemeentelijke Diensten
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat de gemeentelijke diensten op vrijdag
27 december a.s. gesloten zijn.

Voor de burgerlijke stand bestaat gelegenheid tot
het doen van aangiften op deze dag van 9.00-12.00
uur v.im., alsmede voor de destructor.

De gemeentelijke vuilnisstortplaats is normaal ge.
opend (13.00-17.00 uur ) .

Vorden, 12 december 1968.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
Van Arkel.

de Secretaris,
J. V. Plas.

Sterk! Oersterk!
Opgewassen tegen de zwaarste behandeling.

Dat is vast tapijt van Hatéma.
Een tapijt om op te wonen.

Een tapijt ook zonder zorgen.
Eenvoudig in onderhoud.

Met een unieke Hatéma service en garantie.
Een sterk verhaal?

Bij ons kunt U zich daarvan overtuigen.

NO(J VOOR DE KERST IN UW KAMER

In alle gevallen blflft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebbink
Prunushof 21, Velswflk
Zelhem, tel. 08344-414

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wQ u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

Zoekt u voor uw geld oen
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63^% RENTE

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Voor goede
rywielreparatle naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Auto-verhuur
(zooder chauffeur)
Telefoon 130fi
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

GASKACHELS
met gas ƒ 65,—

Keune Nüverheidsweg

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden,
telefoon 1531

Bemiddeling by" aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxatie», verzekeringen en
hypotheken

Drogisterij
DROGISTERll

De Olde Meulle
J. M. v.d. Wal en Zn. Gedipl. drogist



Sboq bij ons voordelig voor foundations...O w __-^ ^^tm

Pasttuiette

Beha met gegarandeerd
vormbehoudende, kanten
cups. Uitstekende pas-
vorm, ook na véél wassen.
Elastomeer* in de zij-
pandjes, een EXTRA plus-
punt. . . Kleuren: wit,
zwart.
In vijf cupmaten

'Stretch' beha met
gegarandeerd vormbehou-
dende, kanten cups.
Perfekte pasvorm, zelfs na
véél wassen. Rugpandjes
en schouderbandjes van
duurzame elastomeer*, zo
heerlijk elastisch...
Kleuren: wit, zwart, ;
naturel.
In vijf cupmaten 10,95

Beha van poplin met kant;
voorgevonnde cups.
Dubbele elastomeer* in de
zijpandjes garandeert
'prettig dragen'.
In vijf cupmaten
6,95

'STRETCH'beha met voor-
gevonnde cups van nylon-
satijn. Schouderbandjes en
rugpandjes van duurzame
elastomeer*, zo fijn
elastisch... Kleuren: wit,
zwart.
In vier cupmaten 9,95

'STRETCH' beha van
elastomeer* eu met vorm
behoudende cups, zelfs n;;
véél wassen. Schouder-
bandjes elastisch; pwie:
goed, zit heerlijk . . .
Kleuren: wit, zwart.
In vier cupmaten 7,95

Kwaliteit
is onze reklame!
MAANDAG

LEVER 500 gram

DINSDAG

GEHAKT 500 gram

WOENSDAG

SPEKLAPPEN 500 gram

Donderdag,
vrijdag en zaterdag
VERSE WORST 500 gram

IIAASKARItONADE .. . 500 gram

RimtAKIJON ADE 500 gram

SniOl DERKARH 5(M) gram

FIJNE ROOKWORST ... 250 gram

BOTERHAMWORST ... 200 gram

SN IJ WORST 200 gram

Rund-, kalfs- en varkensslagerij ^^^

M. Krijt Q;
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

183

198

168

245
325
325
325
98
60

1OO

\̂
9

\ o gciuh' week kerstnummer ('onlael. Be/.org s.v.p. uw

advertentie vroegtijdig. In dit nummer /al een grote

kerstpu/.y.le worden opgenomen.

GRATIS HAANTJES IN DE DORPSSTRAAT — GRATIS HAANTJES IN DE DORPSSTRAAT — GRATIS HAANTJES IN DE DORPSSTRAAT — GRATIS HAANTJES IN DE DORPSSTRAAT — G K A T I S

/

Vanaf heden voor l volle (ZD) zegelkaart l haan (winkelwaarde f 3,50)

af te halen bij fa Krijt, fa Memelink, fa Pardijs en fa Klumper
GRATIS HAANTJES IN DE DORPSSTRAAT — GRATIS HAANTJES IN

Klaverjaswedstrijd
wisselende maat

OP 21 DKCWMJIER A.S.

Opgave voor 20 december

v*v* Vorden
A.s. Hti lerdi i fv 1-1 deeember in café-
restaurant ,'t Wapen van Vorden'
(F. I'. Smil)

MUZIEK

'Prinsenkapel'
Rad van avontuur met mooie prijzen.

Entree ƒ 2,50 p. p. Aanvang- 8 uur.

IEDEREEN IS WELKOM

ALLES TEN BATE VAN DE
KLEEDKAMER

Het ko in i t . r - voetbalvereniging- Vorden,

(Geldig t/m 31 december l<>(>«)

Hardboard

122 x 153 cm
122 x 183 cm
122x213 cm
122x244 cm
122 x 274 cm
122 x 305! cm
122 x 335 cm
122x366 cm
122 x 396 cm
122 x 427 cm

I .'ij a fname
van 10 platen

ƒ 2,80 p. .st.
ƒ 3,35 p
ƒ 3,92 p. st.
ƒ 4,47 p. s t .
ƒ 5.05 p. st.
ƒ 5,60 p. st.
ƒ 6,15 p. st.
ƒ 6,70 p. st.
ƒ 7,25 p. st.
ƒ 7,82 p. st.

Per
plaat

ƒ 3,—
ƒ 3,60
ƒ 4,30
ƒ 4,80
ƒ 5,40
ƒ 6,10
ƒ 6,65
ƒ 7,30
ƒ 7,90
ƒ 8,45

Doe-het-zelf centrum
IIAKMSKN - Schoolstraat 6 - Vorden

SUPER BENZINE
48.8 GENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKAL VEREN
voor het meat.hok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C t57 d
Telefoon 1408

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5. tel. 1567

O VERHEMDEN -
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
'Ties.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

vs n zf>lf!«
ZPÏ ik tot iemand;

Hij kon nM:
hij was niemand.

OLIETANKEN
1300 liter ƒ 125,—

Keune, Nijverheidsweg

Retexturingsbedrflf
„ACCURAAT" N. V.
Oldenzaal

Gedurende deze maamd
KOSTUUMS chem. reinigen
van ƒ 6,50 voor ƒ 5, — .
Tevens uw adres voor onz.
stoppen, verven en over-
hemdenreparatie.
Laren: Klein Selle, Holter-
weg A 21; Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn; Barchem:
Mej. Dijkman, Lochemse-
weg 52 a

DORPSSTRAAT — GRATIS HAANTJES IN DEjfcpItrssTRAAT — GRATIS HAANTJES, IN DE DORPSSTRAAT — GRATIS >
^fc

Wapen- en sporthandel

JA...OOEVOOKSFOmLEDIN6
Helanca pantalons,

Sweaters, Pullovers, Truien,

Zeiljacks, Anorak s,

Trainingspakken

Martei
Jethrtfftndl

Zutphenseweg- 15 a

Vorden Telefoon 05752-1272

FA BLO
SHIRTS

verkrijgbaar bij:

Vrijdagavond waardebonnen inleveren St Nicolaas-aktie

Het wordt

alweer koud...

dus kerst- en nieuwjaarstijd!
Tijd van visite- en verlovings-
kaartjes. Bestel ze nu.

Drukkerij Weevers - Tel. 1404

Marktvereniging Vorden
Subsidieaanvragen
uit de markt verloting 1968 dienen
ui te r l i jk l januari a.s. bij het sekre-
t ." .r iant van de wn-ni^ing Zutph

l t e worden ingediend.
Do marktkommissie.

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

Adverteert

in dit blad

En voordelige prijzen
NOG STKRDS VOORRADIG

hand- en moesappels
GOLDEN DELICIOUS, JONATHAN

Grote bestellingen worden thuisbe-
zorgd.

Verkoop zuterdiigs van 8-12 uur bij
kusteH 't M<'dl«'r en op vrijdagavonds
vanaf 6.30 uur bij J. W. Lueassen
fni i t t<>el tbedri j f , IMedler.

J. W* Lucassen
D 153 . Vorden - Telefoon 6811
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Verschijning Contact
H< t kcrsl i iumini ' r van Contact komt uit l!) d » ' < .
Adv* r l c n l i k - s h i < - r \ < * < > r yaarnc |.'{ dccnnjirr hij ons

hi l l lU' l l .

liii de ucvk van 2M-2H der. verschijnt Contact nM

l u i l oudejaaranummer KOUU ;>.<! en 81 decemhf'r uit
liirrvoor dienen de adverlenies u i t e r l i j k ,'il dee.
in ons liey.it te y.ijn.

Hedaktte.

DANSAVOND TEN BATE VAN DE KLEEDKAMER

j M' voetbalvereniging Vorden orgnaiset'i t zaterdagavond
I I december een balavond in ca tV- tvs tnuran t ,'t Wapen
van Vorden'. De opbrengst is b i s t c m d voor het. nieuwe

dlokaal.

<iOEDK I'KKSTATIKS ,DE ( J U \ \rsCHAPRMDERS'
i van <le Vordense niotorclub ,De Graaf schapr ij -

«Iers ' hebben xaU'rdaj;' dodgenomen aan een betrouw-
baarhridsi il in Nijverdal, welke meetelt voor het kam-
pioenschap van Nederland.
Het team van ,De Graafschaprijders' kwam in de junio-
rcnklas.se 250 cc ook nu weer goed voor de dag en wist

leggen op de derde plaats. D. Pardijs bracht
l i e t l o t O stral 'punten; J. Lenselink l en W. Bie'derman

: r a i ' p u n t e n . De eers te prijs bij de teams was voor
Lochem; 2. motorclub Hellendoorn en de vierde plaats
voor Harf.se i v.
I n d i v i d u e e l deden de Vordense rijders ook weer van zich
spreken. In de klasse 50 cc junioren eindigde D. Eg-
.uink met O strafpunten; A. Boesveld beëindigde in de
klasse 175 cc junioren de rit ook met O strafpunten.
In de 250 cc klasse junioren waren de resultaten als

L. Wieringa, J. Broekhof en D. Pardijs O straf-
punten en J. Lenselink l strafpunt.
Jn 250 cc klasse senioren had P. Bergsma O strafpun-
l e n CM V. Jansen l strafpunt. Bij de klasse 250 cc junio-
ren, v i e l e n J. Notten en W. Bielderman door pech uit .

JAN OOSTKKINK VVKIi l ) CLUBKAMPIOEN
,I>K GRAAFSCHAPRIJDERS'
/'onder dat hij zelf in aktie behoefde te komen werd J.
oos te r ink x.aterday kampioen van de Vordense motor-
Club ,De Graafseha.pi'ijders' i bctrouwbaarhcid.srit.ten).

i i k / , i j het ( r i t dat zijn naaste konkurrent Jan Len-
i n Hel lendoorn éé.n strafpunt opliep, waardoor de

t i t e l a u t o m a t i s c h in het bezit kwam van J . Oos t e r ink .

GESLAAGD
Op de gehouden examens van de Bond I. Pitman van
leraren in st.enogral ie en machiiK'Schrijven te Lochem,
slaagden onze plaatsgenoten de heren B. Wagenvoort
en H. Wolsing voor het Unie-praktijkdiploma machine-
schrijven. Zij werden beiden opgeleid door de heer Klein
L e b b i n k u i t Vorden.

V O t i K L V E K E N H J I M U ,ONS (jKNOECJEN'
I ) onde i ( i a ; ; 1 : ) ucceiubei- houdt dt1 vogelvi-reniging ,Ona
Cenor-xen '<;s ' een vergadering en ge.spreksa.vond in zaal
l ioe r sma . h - d e i e e n is van har te welkom.

I) A M (JON*; WEDSTRIJD IC DAMCLUB VORDEN
< ievvnontegetroi iw houdt de Vordense Damclub op vrij-

• > n d 27 december a.s. de traditionele gon»wedstrijd
haar leden in zaal Eskes.

De inzet deze avond is de , I M e t Dekker wisselbeker' die
i M o m e u l e c l in het bez i t is van de heer .1. Oukes.

i l i jd is een soort sneldammen waarbij de spe-
erplicht zijn elke 10 sekonden,, aangegeven door een

slag op de gong, <een zet te doen waarbij dan één der Ie.
den bij toerbeurt de gong en het horloge hanteert.
Voor ieder lid is er zo'n avond een prijsje en de uitein-
delijke winnaar, die uu cn i j Ie poules naar voren komt,
ontvangt voor de duur van één jaar de wisselbeker, die
indertijd door de heer P. Dekker (oud-lid) beschikbaar
werd gesteld. Ongetwijfeld zal deze gezellige avond weer
een reKord opkomst van de leden te zien geven.

K) J A A R BLOEDPLASMA
Ter herdenking van het 10-jarig bestaan van het Komité
t ; io idplasma te Vorden werd m zaal Bakker dinsdaga-
vond een feestelijke avond aangeboden aan alle donors,
medewerkers, nieuwe leden met echtgenoten en verloof-
den. De zaal was dan ook goed gevuld toen de voorz i t te r ,
de heer H. Folmer een openingswoord sprak.
Al lereers t werd mevrouw C. Eijkelkamp-Lebbink gefe-
liciteerd aangezien zij de 2500ste fles bloed gegeven had.
Zjij werd door de voorzitter op een buitengewone wijze
gehuldigd. Hij wenste haar geluk met dit heugelijke feit
en hoopte dat zij met haar echtgenote nog vele malen
haar bloed in dienst van de naaste mag geven,. Als stof-
felijk blijk van waardering werden haar en haar man
een mooi cadeau aangeboden. Verder sprak de voor-
zitter over het enthousiasme dat de Vordenaren bezielde.
Gedurende de 10 jaren van het bestaan van het Komité
Uloedplasma werden 2590 flessen bloed afgeleverd. De
Bemiddelde opkomst bedroeg 61%. In dit tijdsbestek
werden 244 Landsteinerpenningen uitgereikt alsmede 42
spe;dje.s. Het aantal donors bedroeg op heden 403. Spre-
Rer deed de suggestie dat dit getal spoedig tot 500 zal
stijgen. Het geven van bloed, aldus de voorzitter, is een
hoogste daad van naastenliefde en diegenen die zulks
doen vinden een schat welke mot noch roest verteerd.
i > • ( • neer Folmer wenste allen een genoeglijke avond toe
en sprak de hoop uit dat vele donors zich in september
1969 weer in de landbouwschool zullen melden voor het
geven van hun bloed.
De heer Flohil, arts te Warnsveld sprak als waarnemend
voorzitter van de afdeling Zutphen van het Roode Kruis
woorden van waardering voor de afdeling Vorden. Hij
wees op het feit dat er steeds meer operaties moeten
worden verricht waarbij bloed moet worden toegediend
zodat uitbreiding van het aantal donors zeer welkom is
o.a. bij zwangerschap waarvoor in de ziekenhuizen soms
veel bloed nodig is. Spreker wenste de afdeling Vorden
in de toekomst alle goeds toe.
Aan het slot van de avond vertoonde de heer Reesink
uit Zutphen een tweetal kleurenfilms t.w. een over de
verwerking van het bloed in de laboratoria en een mooie
kleurenfilm over India. Een en ander werd zeer gewaar-
deerd. De namen van diegenen die een penning ontvin-
gen publiceren wij in het volgende nummer.

ZONDAGVOETBAL
HALLE I — VORDEN I H—3
Dankzij een enorme vechtlust en dankzij prachtig kee-
pen van Bei-kelder is Vorden er in geslaagd om in Halle
een verdiend 3—3 gelijkspel uit het vuur te slepen.
De thuisclub startte met een geweldig offensief dat
reeds na vijf minuten tot het eerste doelpunt leidde.
Een hoog voor het doel geplaatste cornerbal werd door

i der weggestompt waarna de Vordense goalie door
zijn medespeler Te Veldhuis omver werd gelopen zodat
het voor de Halse linksbinnen Haneveld een koud kunst-
je was de bal in het doel te plaatsen. De geelzwarten
kwamen meteen terug en na een kwartier gaf rechts-
buiten Hengeveld een voorzet die door spitsspeler Kos-
ter i . ra- ht i j . ; werd afgeewrkt l—1. Na 25 minuten leek
hel er op dat de htuisclub opnieuw een voorsprong zou
nemen. De Voniei ' ise achterhoede gaf Haneveld alle ge-
legenheid te schieten doch Berkelder redde fraai. Tot
driemaal toe wist doelman Berkelder hierna de gevaar-
lijke Kanveld het scoren te beletten. Na een half uur was
hij echter kansloos toen Hendriksen de bal voor de voe-
en van de Halse rechtsbuiten kopte die toen ongehinderd
kon scoren 2 1. De geelzwarten lieten zich niet ont-

moedigen. Een fraaie boogbal van Hendriksen, d i
goede wedstrijd speelde, kwam terecht bij de vrijstaande
Koster die zich geen moment bedacht en raak schoot
2—2. Bij het teruglopen naar het middenveld werd Kos-
ter hierna op een gemene manier door de rechtsback
van Halle betrokken, waardoor Vorden een tijdje met
K) man moest spelen, waarvan Halle profiteerde door
een doeltreffende kopbal van wederom Haneveld 3—2.
I n de tweede helft een veel beter spelend Vorden. Jan-
sen, Jurriens en. Koster verzuimden echter van verschil-
lende goede kansen gebruik te maken, tot dit Hendrik-
sen na 20 minuten begon te vervelen en een scherpe
pass gaf aan Jansen die de keeper omspeelde en ver-
volgens 3—3 maakte. Verder kwam Vorden echter niet
hoewel men het initiatief behield.

SV BV l — RATTI I O—l

Ratti heeft in Barchem een magere O—l overwinning
weten te behalen, waardoor de gasten, zich aan de kop
van de ranglijst konden handhaven.

Er werd op de bevroren grasmat een pittige, tamelijk
harde strijd gespeeld, waarbij Ratti vooral in de eerste
helft het accent op de aanval legde. Na een kwartier,
toen de eerste aanvallen der gasten geen sukses hadden
gehad, kregen de groenwitten enkele scoringskansen.
Tweemaal over knalde Schoenaker vanuit een vrije trap
tegen de lat. De thuisclub kwam hierna nog geregeld
voor de Rattiveste, maar doelrijpe kansen werden er
niet geschapen, zodat de rust inging met een dubbel-
blanke stand.

In de tweede helft werd de wedstrijd steeds forser. Men
kon niet tot scoren komen. Twintig minuten voor het
eindsignaal moest de Rattispeler H. Takkenkamp we-
gens natrappen het veld verlaten. Welgemoed speelden
de gasten met tien man verder, waarbij J. Vreman ten-
slotte tien minuten voor het einde met een- boogbal over
de uitgelopen SVBV-doelman het enige en winnende
doelpunt kon scoren. SVBV probeerde nog gelijk te ma-
ken maar de Rattidefensie wist zich uit enkele gevaar-

lijke situaties te redden waardoor de puntjes meegingen
naar Vorden.

VOETBALPBOGRAMMA
Het programma van de v.v. Vorden luidt voor het a.s.
weekend: ZelhemI—Vordenl; Vorden II—Varsseveld II;
Vorden III—Dierense Boys III; Warnsveldse Boys IV—
Vorden VI; Oeken III—Vorden VII; Vorden Al—AZC
A l ; Wilhelmina SSS B2—Vorden B2; Zutphen Cl- Vor-
den C l ; Vorden C2 Doesburg C2.

Het programma van de s.v. Ratti is als volgt: Zaterdag:
Ratti II DZC II; Keyenborgse Boys Al—Ratti Al.
Zondag: Ratti I GSV II; Ratti III—H & K V.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de noderlinge damkompetitie van DCV werden vrij-
dagavond in zaal Eskes de volgende wedstrijden ge-
speeld: Offereins—Klein Brinke l—1; Wanstnk—Sloet-
jes 2—0; Hulshof Hesselink 1—1; W. Wassink—Ou-
kes 0-2; Wesselink—Dimmendaal afgebroken; Rietman

Jansen O—2.

De jeugd speelde de volgende wedstrijden: G. Geerken
Tj. Harmsma 2—0; H. Eskes—J. Geerken O—2; W.

Gerken—A. de Bruyn 2—0; H. Eggink—G. Geerken 2
0; H. Eskes Tj. Harmsma 0—2; H. Eggink—J. Geer-

ken 2—0.

Heden bereikte ons het droeve bericht, dat onze
trouwe oud-werknemer en oud-collega de heer

H. J. \V. SIKMES

op de leeltijd van 69 jaar plotseling is overleden.

Bijna 50 jaar heeft hij zijn beste krachten aan
ons bedrijf gegeven.

Directie en personeel

EMPO RIJVViELFABRIEK
H. B. Emsbroek N.V.

Vorden, 10 december

Unieke kans!
ZONDAG 29 DECEMBER BIJ VOL-

DOENDE DEELNAME PER

G.T.W.
N A A R DE (JROTE OPERETTE IN
MttNCHEN-GLADBACH

Die Fladermaus
VAN STRAUSS

Opgave tot uiterlijk 15 d<HM'mb<T bij
SKiARENMAGA/IJN EIJERKAMP
Vertrek 1(5.30 uur

TE KOOP:

mooie kerstbomen
| !,-)() PEK STUK

Verkrijgbaar aan huis bij

H. J. Velhorst
Raadhuiss t raa t 32, Vorden

Zolang de voorraad strekt!

WEGENS STOPZETTING IMPORT

OP ALLE PIERRE ROBERT

ARTIKELEN

30 procent korting
en dubbel zo zegels

VR06ISTERU „J Q||,E

J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

De mussen schreeifwen het vaif de daken!

A.s. vrijdagavond 13 en zaterdag 14 december

GROTE
BIJ HELMINK

Vele extra aanbiedingen

Keus uit meer dan 30 bankstellen

Grote sortering in: slaapkamers, eethoeken,
bergmeubelen, dressoirs, tafels enz.

Uw woninginrichting:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Koopt dit jaar nog uw meubelen!

Ook al koopt u niet terstond,
komt binnen en kijkt vrij rond!

Desgewenst nemen wij uw gekochte meubelen gratis in bewaring



AARDGAS
een vrlencióckap voor 't

Bronnen van warmte zijn binnen uw
bereik.

Maak uw woning ruimer door een
betere warmteverdeling.

Aardgas heeft niet altijd 'n schoor-
steen nodig. Aan iedere buitenmuur
kan een aardgas gevelkachel
geplaatst worden.

Wij staan
voor u klaar

Met een goed warmteplan voor uw
woning.

U kunt nu al de modellen zien in
onze winkel en showroom.

Wanneer u er tijdig bij bent kunnen
wij zeker zorgen voor een vlotte
ingebruikstelling.

Maak daarom nu reeds
uw warmteplan voor de toekomst!

GEMS
adviseert en installeert voor u
warmte in uw huiskamer, keuken,
slaapkamer enz.

Het juiste systeem.

Van een eenvoudige gashaard tot
een komplete
centrale gasverwarming!

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje

(Jerrit Lambertus
ERIK

G. Rossel
H. Rossel-Hissink

Vorden, < > december 1968
C 67a

ATTENTIE
bost d vroegt i jd ig
voor de a. s. feestda-
gen
KALKOENEN
HAANTJES
WILD

vers en n ie t
duur.

DI'ltKELE ZEGELS

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloscw. l
telefoon 1283

Te koop: Weinig gebruikte
Solex in goede slaat H. W.
Groot Enzerink, tel. 1254

Gevraagd: Net meisje voor
hulp in de huishouding 2 of
3 halve dagen por week.
Inlichtingen bureau Contact

DENKT l AAN DE LE-
7IN(i EN (iESPKEKS.
AVOND VCXÏELVEKEM-
(JIN(J ONS CiENOKUKN ?

Donderdag 11) dec. in
/aal lïoersma, aan-
vang X uur

ons assortiment
(ieïUusIrrenle bladen
Dameamodebladen
«'.d.
Pockeèt
StripverhaVii
Kinderboekjes

biedt voor elk wat
wils.

Sigarcnmagazijn
D. Boersma, Vordon

GEVRAAGD:

naaisters
Confectiebedrijf D. J. Lam-
iners Raadhuisstraat l (ia
Telefoon 1971

DONDERDAG

FIJNE KOOKWORST 250 gram

:? I I A MUI IKiEIJS

Y K U I > \ < ; E N /ATEKDAii

VARKENSLAPPEM 500 gram

\ EliSE VVOKST 500 gram

VOOR DE BOTERHAM

TEKELVLEES 150 gram

TON<JEVV'ORST 150 gram

ROLPENS 150 gram

BOTKIM1AMWOKST 200 gram

Rl ND- EN VAKKENSSLAüEKM

100
99

29O
250

87
83
89
60

HOEFIJZER B. B. VL06MAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-HUI

HOEFIJZER

de nieuxvste modellen
in spencerpakjes

<-amH, gi'ijs c:i tv

vanaf f 37t50

H.LUTH

Clubkousen, Shirts en shorts,

(B eenbeschermer s

Adidas schoenen
voor topprestaties!

Wapen- on sporthandel Martens
steeds doeltreffend!

l ft: i Vorden T ; ' l < - - ! ' u o i i (>r>7. r>2-1 272

AANBESTEDING
Namens het bestuur van de school voor chr. n; i!
srhoolomlei wijs aan Het Hoye te Vorden, xal dooi'
ondergetekende op maandag 23 december HH.
16.00 uur in voornoemde school worden aanbe-
s teed:

het verbouwen
van de voorgevel,
MET BIJKOMEND WERK, V A N VOORNOEM-
DE SCHOOL.

De inschrijving is alleen bestemd voor a
woonachtig in de gemeente Vorden en kan
schieclen, in 2 percelen:

Perceol i: Hel gehele werk, zonder
schilder, en glaswerk;
I'ercerl 'i: Hef schilder- en glaswerk.

Bestek met 2 tekeningen zijn tegen betaling van
./' i r > , per stel ( res t i tu t ie ƒ 5,— bij inlevering)
verkrijgbaar aan het kantoor van de architect.

Inlichtingen tot 2 d.-igen voor dl
besteding.

I'. l ïAKKEK arch. B.iS.A.

Vorden /utphenseweg 44u

A.s. zondag

1ste klas GVB

Vorden 2 ~
Varsseveld 2

Aanvang 2.30 u. Sportterrein Vorden "•***

Betaal uw abonnementsgeld
a.u.b. op tijd!

Autorijlessen
VAMOR - RIJSCHOOL

„De Eendracht" - Vorden
J. H] HILFERINK - DE BOONK 39 - TEL. 1619

Vereniging Vreemdelingen
Verkeer Vorden

In verband met het. u i t g i - v e n van een
nieuw boekje voor hotels, pensions,
v e r h u u r van z o m e r h u i s jes en/.
verzoeken wij hier o;
doen vóór 21 deei mber l!)(!S bij de
heer

G» W» Eijerkamp
Zntphensewej;- L' - V o l d e n . >

Voor KAARS naar Gebrs. Barendsen


