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Gien ni 'js
onder dezonne
Et ston met grote letters in de krante - met foto's d'r
bi'j - daor is wat ni'js uutevonnen! In de huuzenbouw.
Dat kan goed wodden want et is ter neudig. En dan niet
deur d'n eersten d'n besten knutselbaas, nee, een archi-
techt hef dat uutedach volgens de ,, A jour-filosofie"
schrieft ze.
Dat wil zeggen dat de huuze niet netjes in de riege
wodt ezet, maor dat ze d'r met an 't verschoeven gaot.
A'j van 't eene huus de veurgevel ziet, kiek i'j ok tegen
een stuksken ziedmure van d'n andren an. Die d'r meer
van wol wetten kon gaon kieken. Ik bun d'r neet hen
ewes - dat lei neet op mien weg - maor hebbe wel dat
plaatjen bekekken dat 'r bi'j ston. En dat brach mien
an 't prakkezeern.
Ik zegge: „Vrouw, wet i'j nog wat vrogger de Prediker
zei aover „wat ni'js onder de zonne?" - zie is in die
dinge better thuus as ikke en hef et effen opezoch. En,
ja - ik menen et al. Daor is niks gien ni'js onder de
zonne, zeg de Prediker. ,,Wat 'r nou is, is al eerder ewes
en wat 'r later wezen zal is t'r nou al!"
,,En die huuze dan?" zö'j wel zeggen. Maak ow maor
niks te doene - et kump wel uut. Effen buuten et darp
stonnen vrogger een riege olde huuze. Toe wadzen de
mensen die een huus wollen zetten daor volle vri'jer in.
Een ieder mos maor bouwen naor dat zien grond lei.
En die stukskes grond leien niet heelemaol haoks op
do weg. Zoodoende mossen ze met elk huus weer een
end j en verspringen, anders k wammen zo te wied van
de weg af. Et lek net of et eene èhuus bi'j d'n andern
um d'n hoek hen kek. En de mensen hadden daor al
gouw een name veur bedach - daor wazzen ze vrogger
toch merakel sterk in: ,,de gloepershuuze". Nou, die
huuze stonnen d'r veur vieftig jaor al. En de oldsten
konnen al wel honderd jaor estaon hemmen.
Jammer veur die architect - hie zal d'r genog zien beste
veur edaon hemmen. Jammer veur de heern van die
grote krante - zie dachen wat ni'js te vertellen - een
„primeur" nuumt ze dat, . nou mot ze zik as „profs"
deur een klein amateurtjen op de vingers laoten tikken:
maor wat waor is, is waor: Die „glopershuuze" stonnen
al sinds mensenheugenis is d'n Achterhoek. Al wissen
ze hier ok niks van de „ajour-filosofie".
De Prediker had et vrogger al ezeg: „Daor is niks gien
ni'js onder de zonne".

d'n Oom.

Pony concours
'Reurle neugt oe' voor een pony-concours in
manege De Gompert te Hengelo G
Er wordt op zondag 19 december een groot ponycon-
cours gehouden in manege De Gompert te Hengelo G.
De wedstrijden vangen aan om 10 uur 's morgens en
men zal trachten het geheel voor de avond af te werken.
Het zal een der grootste indoor concoursen gaan wor-
den van de laatste tijd, want niet minder dan 80 ruiters
hebben voor dit concours ingeschreven. Allen leden van
zo'n lO^tal ponyklubs uit geheel Gelderland en Overijsel.

Gehanteerd worden de Reglementen van de Kon. Ned.
Fed. van Landelijke Rijverenigingen, 's Morgens wordt
aangevangen met het L-springen. Er zal in twee man-
ches worden gereden. Het L-springen wordt gevolgd
door M&Z springen, terwijl voor het Jachtspringen het
onderdeel 'Concours Bestgaande Rijpony' wordt ingelast
welke een nauwkeurige beoordeling zal krijgen naar de
rijstijl rijtype en gang.
PC Ruurlo is dit jaar als veelzijdigheidskampioen uit-
geroepen hetgeen voor de instrukteurs van deze pony-

klub de heren Flierman uit Ruurlo en Wesselink uit
Hengelo G een fraai resultaat mag heten.
In de manege zullen verrichtingen te bewonderen zijn
van klubs uit Geesteren, Delden, Borne, Hengelo Ov.,
Aalten, Groenlo en Eibergen, Almelo verder ook de
Shetlandse ruiters uit Hengelo G en natuurlijk de or-
ganiserende vereniging PC Ruurlo.
De PC Ruurlo heeft er goed aangedaan deze streek-
wedstrijden in de Gompert te houden, niet alleen om de
goede akkomodatie en de voortreffelijke dienstverlening
van de beheerders de heer en mevrouw van Zijtveld,
maar bovendien dat tijdens het concours ook de tribu-
nes verwarmd zullen zijn, hetgeen in deze koude dagen
een geweldige service is.

Voor de verwende bezoeker aan deze wdstrijden staat
en heerlijk verwarmde kantine tot zijn beschikking met
een fraai overzicht op de piste.
Er mag verwacht worden dat er veel belangstelling zal
bestaan voor de wedstrijden, die naar men verwacht
's avonds 6 uur beëindigd zullen zijn.
Parkeerproblemen zijn er niet; een programma is voor-
handen, waaraan een speciale attraktie is verbonden.
'Reurle neugt oe in Hengel' zal geen vergeefse oproep
zijn!

SOLfi te»
Z I L V E R W I T E DEL S TA AU

KOERSELMAN CASSETTES

Schoolnieuws
Het bestuur der christelijke school op het Hoge ver-
gaderde vrijdagavond 10 december. Het was een be-
langrijke vergadering. Er werd deze avond afscheid
genomen van een 2-tal bestuursleden de heren D. J. ten
Broeke en G. Lenselink AJzn.
De heer ten Broeke stelde zich niet meer herkiesbaar
wegens zijn leeftijd en de heer Lenselink was regle-
mentair niet meer herkiesbaar. Eerstgenoemde was 26
jaar bestuurslid geweest en eveneens 26 jaar pennnig-
meester van onze schoolvereniging. De heer Lenselink
vervulde deze funktie vanaf 1962.
Voorzitter ds. Jansen vertolkte in welgekozen woorden
de grote dank voor het vele werk in deze funktie door
hen verricht en voor de prettige samenwerking.
Zonder iets tekort te doen aan waardering aan het adres
van de heer Lenselink, werd de heer ten Broeke bijzon-
der dank gebracht voor zijn ijver en akkuratesse in zijn
funktie voor de school verricht.
De voorzitter richtte zich vervolgens tot mevr. van Burk
Binsbergen en de heer H. Luimes die de opengevallen
plaatsen innamen. Spreker rekende ook in dezen op
een prettige samenwerking.
Hierbij zij vermeld dat de heer Luimes als penning-
meester zal fungeren.
Na dit min of meer ceremonieel gedeelte volgde het
punt 'bouw lokaliteiten'. Van het min. van onderwijs
was juist 9 dec. bericht ontvangen inhoudend goedkeu-
ring van het ingediende bouwplan van twee lokalen
en verdere bijkomende werken aan de Dr Lulofsweg.
Begrijpelijk een zeer verheugende mededeling. De moge-
lijkheid bestaat dat in januari aanbesteding kan plaats
vinden.
Ook de plannen voor een permanente kleuterschool ter
vervanging van de 2 noodlokaliteiten Springplank vor-
deren. Wat het personeel alsmede het aantal leerlin-
gen betreft op de school op het Hoge en de beide kleu-
terscholen kunnen en mogen wij niet anders zeggen dat
het naar wens verloopt.

Ongeval
:iat bijna geen week voorbij of in de gem. Vorden

s i ruvr l en en'sole reeën tengevolge van het snelverkeer.
Op de Horsterkamp was het weer raak. Een personen-
auto bestuurd door B. uit Eibergen kwam in botsing
met een reebok, die op slag dood was. De auto werd
flink beschadigd.

Beatclub Turn
Beatklub Turn is er weer helemaal! Nadat eind oktober
het nieuwe seizoen werd ingezet met het optreden van
Focus en in november CCC Incorporated, komt er op
18 dec. een nieuwe groep naar Schoenaker:
Livin Blues uit Den Haag.

Momenteel is dit de beste groep van Nederland die veel
ervaring opdeden in het buitenland. Er zijn weinig

groepen die deze kwaliteit bezitten om alle aspekten
van deze muziek op de juiste wijze te interpreteren.

De Haagse groep stootte in korte tijd naar de top dank
zij hun liefde voor bluesmuziek en grondige beheersing
van hun instrumenten, de muziek varieert van de meest
elementaire country-blues tot de felle big city blues.

De groep heeft als unikum in Nederland een vrouwelijke
manager mevr. Oberg. Vanaf haar 16e reist zij in het
buitenland rond als artiste en weet dan ook terdege
wat er te koop is.

Feestavond
Door de af d. Vorden van Jong Gelre in samenwerking
van de af d. van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
met de af d. van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
avond in het Nutsgebouw de klucht in 3 bedrijven 'Een
beeld van een Man' geschreven door J. Hemmink-Kamp
in een gezamenlijke feestavond opgevoerd.
De meespelenden in dit vrolijke spel hebben zich weer
van hun beste zijde laten zien, alles ging hun vlot van
de hand.

De hoofdfiguur in dit stuk was wel Janus (Rinus Pel-
grum) welke als huisknecht bij een baron in dienst
was aangenomen. De barones (Annie Krimp) een lief-
hebber van beeldende kunst wilde graag in haar kas-
teel het beeld van Napoleon Bonaparte hebben. Toen de
kist met dit beeld aankwam viel de kist met een smak
op de grond, zodat het beeld in stukken werd opgenomen
Janus moest in dit geval voor Napoleon dienst doen.
De aanwezigen hebben dan ook enige uren van vrolijk
spel kunnen genieten, waarin de lachspieren danig op
de proef werden gesteld.

Het openingswoord werd door de voorzitter van de afd.
Vorden van de GMvL gesproken, waarin het bijzonder
welkom werden geheten de burg. en zijn echtgenote en
de afd. Vorden van de ABTB en CBTB welke voor het
eerst voor een dergelijke avond waren uitgenodigd.
De boer, aldus spreker, moet naast de burgerman samen
optrekken om in deze tijd nog iets voor de samen-
leving te kunnen doen. De ruilverkaveling bestaat te-
genwoordig ook niet meer alleen uit agrariërs, aldus
spreker.

Door de pres. van de afd. Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen werd een slotwoord gesproken
waarin zij het toneelgezelschap dank bracht voor de
kostelijke avond.
Het programma werd zaterdag heropgevoerd waarna
in het Jeugdcentrum gelegenheid was om een dans-
je te maken onder leiding van The Moonlight Stars.
De regie was bij de heer E. Klumper weer in uitste-
kend handen. De grime verzorgd door de heer te Win-
kel uit Aalten was ook keurig.

Nutsbibliotheek
Daar Kerstavond en Oudejaarsavond dit jaar op vrijdag
vallen, zal in die 2 weken de bibliotheek op DONDER-
DAG geopend zijn, dus 23 en 30 december.
Deze week gewoon op vrijdag 17 december.

KPO avond
Op de maandelijkse avond van de KPO in zaal Schoen-
aker, behandelde mej. Nieuwenhuis de grote voorde-
len van vlieseline vooral wat betreft de betere merken.
Vlieseline wordt gebruikt in verschillende kledingstuk-
ken als mantels kolberts enz.
Mej. Nieuwenhuis gaf een demonstratie terwijl zij voorts
stalen liet zien en welke soorten er zoal zijn.
De avond werd geleid door vice-pers. mevr. Cuppers-
Besselink die een groot aantal leden verwelkomde.
Deze avond was tot stand gekomen dankzij medewer-
king van de fa Mpmbarg. Van de gelegenheid tot vra-
gen stellen werd druk gebruik gemaakt.
De jaarlijkse kerstavond waarbij ook bejaarden worden
uitgenodigd is op 16 december.

TTV Warken
De touwtrekvereniging Warken houdt vrijdag 17 dec.
een grote verwerpingsavond in café Bruil te Warken.
Men kan allerlei mooie prijzen winnen bij schieten, sjoe-
len en balgooien zoals krentebrood, gebak enz.
Daarnaast houdt men een kaarsenaktie voor de bouw
van een nieuw klubhuis. De leden zullen hiermee op
pad gaan in diverse plaatsen. Het zijn fraaie kaarsen
voorzien van het klubembleem en een speciale kerst-
wens.

Dekenale aktie
In het kader van de oecumenische adventsaktie Soli-
daridad zal er in het dekenaat Zutphen in de komende
2 weken voor kerstmis naar worden gestreefd om een
som van ƒ 14.000.- bijeen te brengen.
Men wil gezamenlijk uitvoering geven aan een projekt
in Brazilië te weten uitbreiding van de werkzaamheden
van het vormingscentrum voor plattelandsleiders in Pro-
pria. Direkteur van de Sociale aktie in deze Braziliaan-
se plaats, gelegen aan de Sao Francesco rivier in het
n.o. van Brazilië is Leon Gregorio.
Men rekent er op dat het dekenaat Zutphen en zeker
ook de medechristenen in de gem. Vorden zich willen
inzetten om de gevraagde som bijeen te brengen.
19 december zal er in de Ned. Herv. Kerk te Vorden
een oecumenische Adventsdienst worden gehouden om
7 uur 's avonds.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE K5RK VORDEN
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink (Heilige Doop)
m.m.v. de Kindercantorij
19.00 uur Interkerkelijke Adventsdienst,
uitgaande van de Raad van Kerken

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur de heer J. Bruyn te Hattem
39.00 uur Interkerkelijke adventsdienst uitgaande van
de Raad van Kerken in de Ned. Hervf Kerk

R. K. KERK DORP
igavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur

hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 2S.OO u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 'B morgens.

Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te Informeren aan het Wijkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

Maatschappelijk werk:
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur 't Elshof 7, Vorden
(plan Boonk), tel. 05752-1772
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

Gezinsverzorging en Bejaardenhulp:
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Voorlopig maandags, dinsdags, woensdags en vrijdags
van 9-9.30 uur,
Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Donderdags van 10.30-11.30 uur 't Elshof 7, Vorden
telefoon 05752-1772

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Marnix Emanuel Paulus, zoon van E. E. S.
Eykelkamp en J. M. A. Hubers; René, zoon van G. van

n en A. J. O<> > ; Sandra, dochter van G. J.
u H. Roeterdink.

Ondertrouwd: T. W. Stemu ding en H. T. M. Eggink.
Gehuwd: J. B. M. Fritz en W. H. Eggink; W. M. van
Burgstcden en M. C. J. Lichtenberg; H. G. Winkels en
W. A. M. Nijland; J. W. A. M. Janssen en J. W. M.
Lichtenberg; A. J. Tuenter en H. W. Jansen; F. J. Lin-
deboom en W. Bosman.
Overleden: Johanna Fredrika van Ark, 84 jaar, weduwe
van B. H. Koning.



Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond vanaf 19.30 uur.
ledsre vrijdag weekmarkt
Iedere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

Kindercantortf (leeftijd 8-12 jaar) zater-
dagmorgen 11.15-12 uur katechisatielo-
kaal Kerkstraat 15

15 dec. Kerstfeest Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen

15 dec. Kerstfeest Herv. Vrouwengroep Linde
16 dec. Kerstavond leden KPO
18 dec. Bettclub Turn in zaal Schoenaker
18 dec. Bal voor gehuwden en verloofden

in 't Wapen van 't Medler
20 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia
20 dec. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
20 dec. Herv. Vrouwengr. dorp Kerstfeest
21 dec. Kerststukjes maken in het Jeugdcentrum

's middags en 's avonds
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre in „'t Wapen van
26 dec. Kerstfeest in zaal Lettink
3 jan. EHBO-oefenavond

Vorden"
8 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre in „'t Wapen

van Vorden"
12 jan. NVEV fondue-avond in hotel Leemreis
13 jan. Ledenvergadering vogelvereniging Ons

Genoegen in „'t Wapen van Vorden"
15 jan. Jeugdsoos beatavond Django
15 jan. Feestavond gymnastiekvereniging Sparta

en zwem- en poloclub Vorden '64 in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"

18 jan. Nutsavond in hotel Bakker
21 jan. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

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

jers in zaal Schoenaker
29 jan. Film Jeugdsoos
29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH
7 febr. EHBO-lezing rayon Zutphen

11 febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

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

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Nutsavond in het Jeugdcentrum

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 by deze rubriek geplaatst.

Sint Nicolaas-aktie
te Vorden
Mevrouw van Viegen-Dftkman uit Warnsveld wint auto
in de Sint Nicolaas-aktie
Prijsuitreiking was een flop!
Het slot van de Sint Nicolaas-aktie te Vorden is vrijdag-
avond op een anti-klimax uitgelopen. Dit heeft dan uit-
sluitend betrekking op de prijsuitreiking.
Sint Nicolaas, nog speciaal even uit Spanje overgeko-
men, viel namelijijk de eer te beurt om 34 prijzen uit te
reiken, variërend van een auto tot 20 prijzen van ƒ 25,-
Wij vonden het van de verschillende winnaars maar on-
sympatiek door niet bij deze prijsuitreiking aanwezig
te zijn. Slechts een handjevol was komen opdagen om de
prijzen in ontvangst te nemen. Sint Nicolaas stond dus
in feite voor 'aap' maar desalniettemin overhandigde hij
de wel opgekomen winnaars met humoristische opmer-
merkingen hun prijzen.

Onder hen was mevrouw v. Viegen-Dijkman uit Warns-
veld die uit handen van de Sint de hoofdprijs (zijnde
een auto 'Diana') in ontvangst mocht nemen.
Zij had met 9916 punten het hoogste gegooid tijdens het
ballerospel. Wellicht was deze hoge score (reeds op de
2e avond van de 4 gegooid) er de oorzaak van dat
vrijdagavond zo weinig mensen aanwezig waren.
Men hoorde halverwege de aktie in Vorden al kreten
'daar kun je toch niet meer bovenuit komen'.
Ons inziens moet men in de toekomst, wanneer ten-
minste weer het ballerospel gehouden wordt, (hetgeen
wij betwijfelen) dit op één avond afwerken. Dit brengt
sfeer en vele Vordenaren op de been die willen kijken
wie er bovenaan staat. Nu was de spanning er in feite
al vroeg uit.
De prijs van ƒ 1000,- ging naar de heer Gotink, Strodijk
13 te Vorden. De heer Spiegelenberg (vorig jaar goed
voor ƒ 1000,-) sleepte nu ƒ 500,- in de wacht.

Leuke ZD-aktie
voor kinderen
CLIMAX JEUGDTONEEL KOMT !
(JEANNE VERSTRATE)

Het doet mij een buitengewoon groot genoegen u te
kunnen mededelen, dat wij vanaf heden op veelvuldig
verzoek van de Nederlandse jeugd, gestart zijn met
een vervolg van het toneelstuk 'Billy de Rakker' de
grootste kwajongen aller tijden en zjjn vriend de clown
Hans Worst.
Verdere medewerkenden: Oma, oom Lou en de veld-
wachter.
Dit suksesstuk bestaande uit 2 bedrijven (en dat op
ieder toneel of geïmproviseerd toneel) gebracht kan
worden, is dit seizoen ook nog uitgebreid door de me-
dewerking van een clown.
Ik ben er van overtuigd dat de jeugd dit heel erg op
prijs zal stellen en mijn medewerkers en ik zullen zeer
zeker het vertrouwen niet beschamen, dat in ons wordt
gesteld.
Wij als ZD-winkeliers kunnen deze woensdagmiddag
?9 december dan ook warm aanbevelen.

BETALING
ABONNEMENTSGELD
Voor l januari 1972 kan het abonnementsgeld
voor Contact weer worden voldaan op de volgende
manieren:

PER GIRO l 20 58 67

PER RAIFFEISENBANK VORDEN

PER AMRO-BANK VORDEN
ten name van drukkerij Weevers

OF TEN KANTORE DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 12 TE VORDEN

Hef abonnementsgeld
bedraagt f 74,— per jaar
exklusief inkasso

Wordt u na l januari 1972 een kwitantie aange-
boden, dan komt er ƒ l,— inkasso- en administra-
tiekosten bij.

Redaktie

Wffircuiw
Waterpolo
Zondagmiddag won Vorden in Zwolle tegen het sterke
ZZgPC met niet minder dan 4-1.
Aanvankelijk ontstonden voor beide doelen fraaie kan-
sen, Vorden doelman Oudsen voorkwam in deze periode
met een prachtige safe een doelpunt. Bij een aanval
van Vorden schoot Rudi Eggink keihard raak 0-1.
Na rust hadden bij Vorden Krijt en Brandenbarg ge-
wisseld.
Na rust een felle strijd. Uit een voorzet van Eggink
bracht de Beus de stand op 0-2, welke omgebogen werd
tot 1-2, doch dit doelpunt werd afgekeurd. Doelman
Oudsen stopte hierna prachtig een strafworp.
Bij een uitval van Vorden scoorde Eggink 0-3, welke
stand werd gewijzigd toen de thuisclub fraai scoorde
1-3. De Beus maakte er 1-4 van en Gotink 1-5 doch dit
doelpunt telde niet meer want de tijd was juist verstre-
ken.

Het 2e herenzevental speelde in Deventer tegen AZC
3 uit Apeldoorn. AZC was in deze ontmoeting duidelijk
de betere ploeg en wonnen j^t 7-3. Doelman ter Heur-
ne stond machteloos. Toe^Bet 4-0 was gelukte het
Verstoep 2 maal te scoren^Ta rust speelde AZC zich
gemakkelijk naar een 7-3 zege.

Het jongenszevental van Vorden kwam uit tegen BZZ
A uit Zwolle. Dit werd eJÉÜeuke wedstrijd met als
einduitslag 2-2. De Vorderaw doelpunten werden ge-
scoord door Mengerink en Knol.

Het Ie dameszevental van Vorden won zaterdag met 5-3
van OZ&PC 2 uit Oldenzaal. Mevr. van Dijk zorgde
voor 1-0 waarna Jet Smit voor 2-0 tekende.
OZ&PC kwam tot 2-2 terug. Hierna was het weer aan
Vorden dat door Jet Smit en Ans Pelgrum op 4-2 kwam
Nogmaals scoorde OZ&PC 4-3 doch Anneke Sikkens
bepaalde de eindstand op 5-3.

Voetbal
Vorden zaterdag-SKVW 3 5-2
Na vijf minuten was het al raak toen Sloetjes de stand
op 1-0 bracht. Doelman Berkelder kreeg toen handen
vol werk. Nadat het offensief enigszins was geluwd,
toog Vorden weer ten aanval en Wentink scoorde uit
een vrije schop 2-0. Piet Roozendaal maakte achter el-
kaar 2 fraaie doelpunten, 4-0 wat tevens de ruststand
betekende.
Na rust deed Vorden het wat kalmer aan hetgeen de
gasten gelegenheid bood tot 4-1 terug te komen.
Wentink maakte 5-1, waarna SKVW nog eenmaal scoor-
de hetgeen 5-2 betekende.
Het 2e van Vorden (zondag) stelde teleur door in Lo-
chem van Lochem 3 te verliezen met 2-1. Na 2-0 ge-
lukte het Vorden om tegen te scoren door Veldkamp.
Het 4e van Vorden verloor kansloos met 4-0 van de
a.s. kampioen Socii 2. Vorden 5 (met negen man!) be-
haalde een gelijkspel tegen Baakse Boys 1-1.

DZC 4-Ratti l (zaterdag) 2-9
Na enkele inleidende aanvallen wist Ratti de leiding
te nemen door Redndsen 0-1. Arendsen en Reindsen
zorgden voor een ruststand van 0-3.
Na rust was het alweer Reindsen die vlot voor 0-4
zorgde. Wessolink maakte er 0-5 van en Reindsen 0-6.
DZC kwam nu opzetten en het gelukte om tegen te
scoren 1-6. Reindsen liet daarna 1-7 aantekenen. Een
aanval van DZC leverde 2-7 op waarna ,de doelpunten-
honger van Ratti nog niet was geluwd want Reindsen
en Dijkman zorgden voor 2-9.

Zelos 3-Ratti 2 6-2
In de eerste helft kon Ratti het tempo goed bijhouden
doch na een kwartier werd het toch 1-0 toen doelman
Beening de bal liet glippen. Bretveld schoot daarna
de gelijkmaker in 1-1. Zelfs nam Ratti de leiding toen
Groot Wassink hard inschoot 2-1. Voor rust kwam Zelos
nog gelijk door een goed doelpunt 2-2.
Na rust kwam de konditie van Ratti wel iets tekort
en Zelos liep met de regelmaat van de klok naar een
vlotte overwinning van 6-2.

Ratti 2 (zondag)-Drempt Vooruit 3 4-2
Jansen gaf Ratti al vlot de leiding, waarna een ver-
gissing in de Ratti achterhoede 1-1 betekende.
Voor rust werd het nog 2-1 door de Ratti-midvoor.
Na rust zorgden Takkenkamp en Lichtenberg voor 4-1
Doelman Roelvink werd toch nog een keer gepasseerd
door een panalty 4-2.
Ratti 3 (zondag) ging naar Voorst maar verloor op
het nippertje met 3-2 van Voorst 6.

Biljarten
Ii klasse Cl van distrikt Zutphen en Omstreken schoot
DLS thuis danig uit haar slof door het bezoekende
Poorie l met rake cijfers te kloppen 7-0.
Door dit resultaat verstevigde DLS haar positie aan de
kop aanmerkelijk en heeft de ploeg van Wiggers thans
5 punten voorsprong.
Het Vordense KOT kon het thuis tegen Voorst l niet
klaren en verloor met 3-4. De stand is hier: l DLS
2 Voorst l, 3 Poorte l, 4 KOT 1.
In klasse C2 raakte het leidende Voorst 2 haar eerste
plaats kwijt door in Zutphen met niet minder dan 7-1
van 'newcomer' Boerderijij l te verliezen.
Carambole profiterde hier uitstekend van door thuis met
5-2 van Lindeboom l te winnen. Van Bentum es hebben
thans een punt voorsprong op Poorte, welke laatste
met 5-2 van KOT 3 won. Verder werden gespeeld:
KOT 2-DLS 2 2-5, Pelikaan I-Pauw l 3-4, Hoogste serie
in deze afd. Imhof van De Boerderij 62 car.
De stand is hier: l Carambole l, 2 Poorte 2, 3 en 4
Voorst 2 en de Boerderij l, 5 Pelikaan l ,6 Lindeboom
1, 7 en 8 KOT 3 en Pauw l, 9 DLS 2 en 10 KOT 2.
In klasse C3 bleef Lindeboom 2 aan de leiding ondanks
een 5-4 nederlaag tegen de Boerderij 2. Verdere uitsla-
gen: Pelikaan 2-Pauw 2 2-7, Poorte 3-KOT 4 5-4,
Notekrakers I-Carambole 2 4-5, hoogste serie in deze
afd. Welsink van de Boerderij met 16 car. De stand is
hier: l Lindeboom 2, 2 Pauw 2, 3 en 4 Poorte 3 en
Notekrakers l, 5 KOT 4, 6 en 7 Pelikaan 2 en Carambole
2, 8 Notekrakers 2 en 9 Boerderij 2.
Ook in klasse C4 moest de koploper met een nederlaag
genoegen nemen. DLS 3 verloor nl. met 5-4 van de
Notekrakers 3 maar blijft leiden. Verdere uitslagen zijn
Pelikaan 3-Lindeboom 4 3-6, KOT 6-Voorst 3 5-4,
Lindeboom 3-Pauw 3 7-2, Carambole 3-KOT 7 5-4,
Hoogste serie in deze afd. Bramer van de Pelikaan
en Franken van Lindeboom met 13 car. De stand is hier
l DLS 3, 2 Lindeboom 3, 3 Lindeboom 4, 4 KOT 6,
5 Pelikaan 3, 6 Voorst 3, 7 Pauw 3, 8 Notekrakers 3
9 KOT 7, 10 Carambole 3 en 11 Boerderij 3.

Volleybal
Het gaat goed met de volleybalklub Dash die met di-
verse 6-tallen in de Nevobo kompetitie steeds tot de
gevreesde tegenstanders behoren.

Heren 2e klasse
Dash l maak nog altijd kans om de bovenste plaats
in te nemen al staat men nu als derde geklasseerd.
Hansa werd met 3-0 verslagen. De strijd tegen Hansa
6 werd uitgesteld. Dash 2 kreeg van Bruvoc de kous
op de kop en verloor met 3-0.
De stand is momenteel l WIK l, 3 Dash l en 6 Dash
2, hetgeen niet gek genoemd mag worden.

Heren derde klas A:
Dash draait lekker mee in deze afd. Van Volto 3 won
men met 2-1 maar Volto l bleef Dash de baas, 3-0.
Ie is hier Wilhelmina 2.,̂ ash 3 staat 4e.

Dames 2e klasse:
Dash l zit hier op rozen en is nog steeds ongeslagen.
Dash heeft 15 punten uit 5 wedstrijden. Wilhelmina 4
werd met 3-0 geklopt. Hekkesluiter Hansa 4 werd ook
met 3-0 verslagen. DoordgL WIK 2 met 2-1 zegevierde
over Hansa 2 (tot dan deUrplaats) speelden zij hiermee
de Dash ploeg in de kaart.

Dames 3e klasse:
Dash 3 won van Bruvoc 2 met 3-0 doch van Wilhelmina
2 werd verloren 2-1. Dash 2 dat de leiding heeft won
van Harfsen met 3-0. Wilhelmina 7 werd ook ver-
slagen met 3-0. Volto kon het ook niet bolwerken en
ging door de knieeën 3-0. Dash 4 moest zich tegen Bru-
voc 2 met 3-0 gewonnen geven.
Dash l is hier eerste, 4e is Dash 3 en lle Dash 4.
Bij de junioren won Dash a met 3-0 van Wilhelmina
B dat weinig tegenstand bood.
Bij de meisjes: Dash verloor hier met 3-0 van Wilhel-
mina a maar herstelde zich tegen Hansa E door met
2-1 te winnen.

SCHOOL MET DE BIJBEL
Het Hoge 42

Kerstfeestviering
op donderdag 23 december in de
Hervormde kerk, aanvang half 2

De kleintjes die volgend jaar op
school hopen te komen worden ook
verwacht.

Ouders en belangstellenden zijn eveneens
hartelijk welkom

PETIT-RESTAURANT

VORDEN

Vorden - Telefoon 05752-1519

KERSTAVOND EN
EERSTE KERSTDAG

gesloten
Vergeet niet voor de Tweede Kerstdag zo'n

HEERLIJKE SCHOTEL
te bestellen

en a/s toetje zo'n heerlijke
ijstaart
in iedere prijsklasse

Wy bezorgen u deze gaarne

Ook u, meneer,

een feestelijk
kostuum

goed gesneden

verrassend gevarieerd in
prijs

met een passend overhemd
en das

MANNENMODE

Voor heerlijke

KOUDE SCHOTELS

SLAATJES

KROKETTEN

HAANTJES (kant en klaar)

KARBONADE enz. enz.

s.v.p. vroegtijdig bestellen

KERSTAVOND EN Je KERSTDAG

EN OUDEJAARSAVOND

GESLOTEN
Tevens wensen wij u prettige
Kerstdagen en een voorspoedig 1972

BAR - AUTOMATIEK

De Posthoorn
H. MEENINK

Dorpsstraat 28 - Vorden

Dammen
Door de uitwedstrijd tegen ONSAV uit Nunspeet met
niot minder dan 15-5 te winnen, is het eerste 10-tal van
DCV er vrijwel zeker van dat het ook volgend jaar in
de hoofdklasse kan uitkomen. Persoonlijk leden de Vor-
dense dammers geen enkele nederlaag tegen ONSAV.
5 maal werd het remise.
Het 2e 10-tal kwam vrijdagavond tegen Denk & Zet
uit Laren goed voor de dag en won met 14-6.
Voor de onderlinge kompetitie werd gespeeld:
Smeenk-Oukes 2-0, Wiersma-Wansink 1-1, ter Beest-
Breuker 1-1, Dimmendaal-Grotenhuis 2-0 en
Harmsma-Wassink 0-2.

Damrubriek
Uit de reakties op de vorige week bleek, dat velen de
nummering van het dambord nog niet geheel beheersen.
Daarom nog eenmaal de nummering. De donkere speel-
velden zijn genummerd van 1-50. De witspeler begint
linksboven bij zwart te tellen en eindigt rechtsonder
bij wit met nummer 50. Men dient hierbij het bord zo
voor zich te nemen dat zich in de hoek linksonder een
donker veld bevindt.

Hier volgt dan nog een opening:
Wit Zwart
1 33-28 18-23
2 39-33 12-18
3 44-39 7-12
4 31-27 1-7
5 37-31 20-25? zie diagram
6 27-22! 18-27
7 31x22 Wit dreigt nu
8 22-18 13x22
9 34-30 25x34
10 40x27 met schijfwinst
Zwart kan deze dreiging niet opheffen
Op bv. 7 12-18 volgt
8 50-44 18-27
9 32x1 niet dam

Op bv. 7 17-21 VO
8 22-17 11x22
9 28x26
Tot slot nog een probleem.

Zwart heeft schijven op de velden 12, 13, 14, 18, 24
en 31. Wit op 32, 33, 38, 39, 43 en 44.
De oplossing vindt u in de volgende rubriek.



Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en ka-
do's, ontvangen bij ons 25-
jarig huwelijk, betuigen wij
onze hartelijke dank.

G. J. Slagman
F. Slagman-Rougoor

Vorden, december 1971
Molenweg 23

NUTSBIBLIOTHEEK

Eerstvolgende uitleningen:
vrijdag 17 december
donderdag 23 dec.
donderdag 30 dec.

Daarna weer regelmatig op
vrijdag1. Open: 's middags
van half vier tot 5 uur
's avonds van 7 tot 8 uur

Te koop: Jonge vette kal-
koenen voor de Kerstdagen,
panklaar. D. A. Lenselink,
Zomervreugdweg 9, Vorden
telefoon 6671

Te koop: 2 beste drachtige
stamboek schapen.
Joh. Bakkker, Molenweg 4
Vorden

ATTENTIE

Bestel vroegtijdig voor de
Kerstdagen uw kalkoen,
wild of haantje of kip
POELIERSBEDRIJF
ROSSEL
Telefoon 1283

Mevr. Naessens, W. Alexan-
derlaan 18, Vorden zoekt
tegen l januari 1972 een
flinke hulp voor één ochtend
per week, telefoon 1896

In Kerst- en Nieuwjaars-
kaarten zyn wjj ruim gesor-
teerd

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA

Gevraagd z.s.m. hulp in de
huishouding l of meerdere
halve dagen per week.
Mevr. de Waal, Rentmees-
tershuis, Ruurloseweg 125,
Vorden, telefoon 6895
Aanmelden vanaf a.s. zater-
dag

Wie vermist zijn angora-
poes? Tegen gemaakte kos-
ten terug te halen bij J. W.
Maalderink, Berend van
Hackfortweg 23

Te koop: Z.g.a.n. kinderwa-
gen elk aannemelijk bod.
Raadhuisstraat 26, Vorden

Te koop: Mooie kerstbomen
J. Peppelman, Kerkhoflaan
3 te Vorden

Bestel nu uw ijstaartcn voor
de a.s. Kerstdagen

D. BOERSMA
Uw 'ijstaart vroegtijdig be-
steld, voorkomt teleurstel-
ling

Komt u in deze donkere da-
gen eens kijken in onze fleu-
rige zelfbedieningskas.
Maar ook voor adviezen zijn
wij u gaarne van dienst
Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57
Tel. 05752-1987
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JAN LINDEBOOM
en
WOUP BOSMAN

Wij gaan trouwen op donderdag 16 decem-
ber a.s. om 15.00 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Zutphen, Emmerikseweg 96
Vorden, Berend van Hackfortweg 27
december 1971
Toekomstig adres: Emmerikseweg 9, Wichmona

Receptie vanaf 19.30 uur in de Gouden
Leeuw te Bronkhorst.
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Inplaats van kaarten

GEERT KLEIN BLUEMINK
en
GERDA J. GOTINK

hebben de eer u, mede namens hun ouders, ken-
nis te geven van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking plaats zal
vinden op woensdag 22 december a.s. om
10.30 uur ten gemeentehuize te Ruurlo.

Kerkelijke inzegening in de Ned. Hervorm-
de boskapel, Veldhoek, om 11.00 uur, door
de weieerwaarde heer ds. J. Rienstra.

Ruurlo, B 5
Vorden, Lankampweg 2
december 1971

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in ,de Kei-
zerskroon" te Ruurlo.

ïWHHHXX^^

Dorpsstr. 6, tel. 1553 §
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WIM LEUVENINK
en
GERRY WENTINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
zal plaatsvinden op woensdag 22 december
a.s. om 11.00 uur ten gemeentehuize te
Gorssel.

Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
13.30 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Gorssel, door de weieerwaarde heer
ds. J. H. Jansen.

Gorssel, Eefdese Enkweg 11
Vorden, Bergkappeweg 6
december 1971

Toekomstig adres na l maart 1972:
Metrayweg 17, Bef de

Gelegenheid tot feliciteren van 14.45 tot
18.00 uur in hotel de Roskam te Gorssel.

l

l

Heden overleed na een kortstondige ziekte, in
volle vrede, onze inniggeliefde moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

JOHANNA FREDRIKA VAN ARK
weduwe van B. H. Koning

in de ouderdom van ruim 84 jaar.

Uit aller naam:
Fam. Koning

Vorden, 9 december 1971
,,De Kostede"

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

Bezorg uw advertentie

op tijd!

19 DECEMBER A.S

orkest

HET GELDERS
KWARTET

CORDIA
HENGELO (GLD.JQ

°3 BARS VOL GEZELLIGHEID

GEMS
KERST- EN NIEUWJAARS-
AANBIEDINGEN

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
SET LUXE KAARSEN met houders . . . ƒ 3,75
THEECUPS drie voor ƒ 2,95
SCHOTELHOUDERS
„Tornado" verchroomd ƒ 3,95
WIJNGLAZEN „Gilde" zes voor ƒ 5,95
UIEN- EN GROENTESNIJDER 10,80 ƒ 7,50
VOORRAAD STAPELREK ƒ 7,95
WILDSCHAAR ƒ 8,95
KOEKEPAN
„Skultuna" met teflon 18 cm 10,70 ƒ 8,50
KOEKEPAN idem 26 cm 17,95 ƒ 14,95
ISOLEERKAN TV-kan l liter ƒ 19,95
JENA 2000 SCHAAL
1,5 liter met deksel 24,75 ƒ 19,75

fn bak- en braadgereed-
schap hebben w/j een
royale sortering

ELEKTRISCHE APPARATEN
KLOPMIXER „Philips"
voor het lichte werk 31,— ƒ 22,95
HANDMIXER „Philips" vanaf ƒ 37,95
MESSENSLIJPER vanaf ƒ 23,25
KOFFIEZETAUTOMAAT
(percolatorsysteem) voor 12 koppen ... ƒ 65,—
KOFFIEZETMACHINE
(Melitta-systeem) 159,— voor ƒ 129,—

ZEER SPECIALE PRIJS

Grilleertoestel
(tafelapparaat) voor allerhande grill.
mogelijkheden. Kompleet met draai-
spit, lekbak en grill-rooster 168,—
nu 729,-

GEMS VOROEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Kerstdagen 1971
daar hoort wat etxra's bij

Wij bakken voor u:

KERSTKRANSEN
ROOMBOTER-AMANDEL
KERSTKRANSEN
KRENTEBROOD
ROZIJNENBROOD
ROZIJNENBOLLEN
KRENTEBROOD MET SPIJS
WEIHNACHTSTOLLEN
SAUCIJZEBROODJES
KERSTTAARTEN
KERSTGEBAKJES
KERSTCAKE

Bestel vroegtijdig

BAKKERIJ

Nieuwstad
Telefoon 1384

Linde
Telefoon 6795

l

Betaal voor 1 jan. a.s.

uw abonnementsgeld

u bespaart f 1.- inkasso

Voor

kerstbomen
(vanaf ƒ 1,50)

kerststukjes

kerstartikelen
(kaarsen, hulst, groen enz.)

snijbloemen

bloeiende planten
(bv. azalea, cyclamen, kerststerren)

kerstgraftakken

droogbloemen

Ook voor het betere bruidswerk naar:

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57 - Vorden

Telefoon 05752-1987

Hoera! Het is klaar!
Donderdag 16 december kunnen wij u
ontvangen in onze moderne

ZELFBEDIENING
Voor deze gelegenheid hebben wij voor
u 3 dagen lang aantrekkelijke aanbie-
dingen o.a.

1 pak koffie Gratis
bij f 25,— aan boodschappen (uitgezon-
derd tabaksartikelen)

1 f l. jus d'orange Gratis
b/j l fles framb.-bessen m. jonge jenever

1 pakje thee
of theezakjes Gratis

bij aankoop van l pak van Nelle koffie

SCHOUDERKARBONADE 500 gr. 316
MOOIE WITLOF 500 gr. 59
KOFFIE M ELK per liter 139

SCHOENAKER's
Zelfbediening - Kranenburg

Woensdag 22 en 29 december 's middags van 7 3.30 f of
76.30 uur staan wij weer op de markt met een zeer
grote sortering

Chocolaatjes, snoepgoed, koekjes en
koeken, cake, tulbanden, weihnachtstol-
len, krentebrood, roiijnenbrood, soes/es,
s/agroomfcrorf, appeltaart, tompoezen,
appelcarree's, kerstkransen en banket-
staven enz. enz.

Teveel om op te noemen. Al deze artike-
len tegen zeer lage prijzen.

Verder hebben wij weer voor

al onze klanten een

ZEER LEUKE ATTRAKTIE op 22 dec.

Tevens wensen wij al onze cliënten,
vrienden en kennissen een voorspoedig
7972

T. W. Brethouwer
Polstraat 45 - Aalten

HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 - VORDEN

SPECIAAL AANBEVOLEN SCHOTELS

VERSE KREEFT
HORS D'OEUVRE
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSLA
RODE ZALMMAYONAISE
BITTERBALLEN
VLEESKROKETTEN
VLEESPASTEITJES
BORRELGARNITUUR ENZ.

GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN !

BINNEN. EN BUITENLANDSE
LIKEUREN, WIJNEN EN
GEDISTILLEERD
PRACHTIGE ZAAL
BESCHIKBAAR VOOR
BRUILOFTEN EN PARTIJEN
EN TEVENS KLEINE
VERGADERZALEN



Voor uw komende
vrije dagen en
lange winteravonden!
BEELD EN MUZIEK

Grammofoonp/cifen

Onze kollektie langspeelplaten is aan-
merkelijk uitgebreid. Er is keus voor
oud en jong

prijzen vanaf 5,90

TELEVISIE
ZWART-WIT TELEVISIE
63 cm beeld, eenvoudige bediening
met inruil vanaf ƒ 498,

RADIO
STEREO FM-RADIO
met boxen en hoofdtelefoon ƒ 499,-
TAFELRADIO „Philips" met FM
van ƒ 125,— voor ƒ 99,-
DRAAGBARE RADIO met FM
en lichtnetaansluiting ƒ 99,-
DRAAGBARE RADIO
„Erres" met FM van 209,— ƒ 159,-

AFSPEELAPPARATEN
STEREO CASSETTERECORDER
„Tobi Sonic" ƒ 299,-
CASSETTERECORDERS vanaf ƒ 159,-
RADIO CASSETTERECORDERS v.a. ƒ 295,-
BANDRECORDERS 4-sporen
„Telefunken" ƒ 298,-
PLATENSPELER stereo met boxen ... ƒ 159,-
PLATENSPELER „Erres" mono ƒ 149,-

Speciale prijs recorder banden
spoelgrootte 13 cm ƒ

15 cm ƒ
18 cm ƒ

musicassettes c 60 ƒ
c 90 ƒ

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

7,95
8,95
9,95
4,95
6,95

MELBA TOAST
van 130 voor 109
2 FLESSEN APPELSAP 89
2 LITER VIVO UP 119
2 LITER VIVO COLA 109

VIVO KOFFIE GEMALEN-BONEN
+ 20 ZEGELS GRATIS 225

GROTE BAAL CHIPS
naturel, paprika van 97 voor 89

l KIST MET 24 FLESSEN
VIVO BIER 745

ZOUTE PINDA'S
l zak 500 gram 165

AFTER EIGHT
doosje van 305 voor

Vleeswaren:

275

GELARDEERDE LEVER 75
SNIJWORST 75
CASSELERRIB 125
HAMWORST .. 70
GEKOOKTE HAM 75

ZB

FRANS KRUIP
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 05752-1420

Marktvereniging
Vorden

Wijziging marktdagen

In verband met de feestdagen zijn de
markten van 24 en 31 december a.s.
verzet naar de

woensdagmiddagen
22 en 29 december a.s. van 13.30 uur
tot 16.30 uur.

Het bestuur van de marktverenigihg

Vanaf heden weer volop

kerstbomen
in alle maten

Tevens bosjes hulst en
groen

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
Zutphenseweg 57 - Vorden - Telefoon 1464

VRIJDAGAVOND 17 DECEMBER

klaverjassen
om wi/d

aanvang 20.00 unr, inlc.ggHd J :;,.'

Bij café

de Boggelaar
Vordenseweg

SNOEP VERSTANDIG
MET DE FEESTDAGEN
EET EEN APPEL!

ALLE SOORTEN APPELS
GOTJDREINET, COX ENZ.

GOLDEN DELICIOUS
vanaf ƒ 4 , — per kist

HAND- EN STOOFPEREN

De bestelde appels kunnen worden
afgehaald.

Met Kerst en Nieuwjaar fruitverkoop
op vrijdag.

A.s. zaterdag verkoop van 8-12 uur
in de schuur van 't Medler

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

AS. ZATERDAG

schaatsen
nciar Deventer

Opgeven bij:

VLOGMAN
Nieuwstad 14 - Vorden

Vertrek IS.l^lÉur vanaf Vloginan
Entree en bi^Bostrn ƒ 3,—

Nu een

feestelijke
japon

charmante jeugdige
modellen in zwart

kom maar eens kijken !

Voor ode aan de mode

A.S. XATEKDAU 18 DECEMBER

BAL
voor gehuwden en
verloofden
aanvang 19.30 uur

Muziek:
THE MOODCHKRS

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114
Vorden

KATECHISATIE HERV. KERK

De katechisanten van ds. Jansen en
ds Krajenbrink (alle groepen) wor-
den de volgende week in het. Jeugd-
centrum verwacht:
woensdagavond 22 december om
19.30 uur.

JAM LENSELINK
vertelt aan de hand van dia's over
zijn werk in een indianendorp ver in
Suriname.

Geven de ouders dit bericht (zo nodig) door aan
de jeugd?

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. I maart 7972 verzorgen wij uw binnen-

schilderwerk met subsidie ad ƒ 15,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Safari pakken
corduroy in hippe kleuren

LEVI'S EN WRANLF.R

corduroy pan ta lons en jackets

LEVI'S BLUE JEANS

de amerikaanse spijkerbroek

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltrtffendl

Zutphenseweg Vorden

DE BESTE K WA L/TE/T
DE GROOTSTE SORTERING

10 MANDARIJNTJES zonder pit 145
M , kg GOLDEN DELICIOITS . . . 85
I Wersblik APPELMOES 69
500 gram GESCHRAPTE
WORTELTJES + PETERSttLIM 3<)

On/.e specialiteit:

7e k/as bruidswerk

l w vakman-bloemist:

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

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Belangrijk tapijtnieuws!
Om aan de steeds toenemende vraag naar kamerbreed
tapijt nog meer te kunnen voldoen, hebben wij thans
deze showroom achter de winkel veranderd tot

TAPIJTHAL
Met vee/ over/eg hebben wij een keus gemaakt uit de
beste dessins van de meest bekende fabrieken fo.a.
Bergoss, Veneta, Desso, Balamundi en VertoJ zodat wij
u nu een grote kollektie tapijt op vo//e breedte kunnen
tonen.

Graag nodigen wij u uit onze tapijthal eens te bezich-
tigen. U zult beslist uw keus kunnen maken.
Alle tapijt wordt onder fabrieksgarantie verkocht.

Als speciale attraktie wordt al ons kamerbreed tapijt

zonder bijkomende kosten
vakkundig gelegd!
Uw tapijtzaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514


