
Donderdag 23 december 1971
32e jaargang no. 38

Uitgave drukkery Weevers, Nieuwstad 11, Voréen
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 14,— per jaar
Korrespondenten: Velhorst, Het Wlemelink 35
Vorden, tel. 1688 - Wolbert, Kuurloseweg 66
Vorden, tel. 6681

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Uut de krante
De krante kuw neet missen, gin dag! Dat schrieft de
kranten zelf. Now is pochen op zichzelf altied verdach
moar in dit geval hebt ze nog geliek ook. De krante hef
wat de radio neet hef en de televisie, et geduld um te
wachten tut et ons uutkump um e zeen wat e te zeg-
gen het. Van eur woj een hoop gewaar wat ouw anders
mis zol gaon. Zooas now dat van den kleinen oorlog
tussen 2 gepensioneerde generaals.
Um toch nog wat te kommanderen te hemmen wazzen
ze in de politiek egaon en kregen et met mekare an
de stok. Toen had den enen wat van den anderen ezegd
iets wat neet mooi was. Dat kump in de politiek meer
veur! Maor umdat zie as generaals gien gewone men-
sen wazzen konnen ze dat d'r neet bij laoten. Daor mos
op leaven en dood aover evochten wodden. Zie al is et
mien smaak neet dat kon ik now ook nog argens waar-
deern. As generaals hadden ze natuurluk altied ezegd
dat et een mooi ding was um ouw leaven te geven veur
de eer van et vaderland.
Wie daor niks veur vuulen een kearl van niks was!
En dat ze ook woord hielen, now at eur eigen eere an-
ging (nog ens is et mien smaak neet) daor had ik ook
nog respekt veur.
Zoo begon dan den mini-oorlog tussen twee olde vakluu.
Dag en uur was afesprokken, as wapeïi zol de revolver
diens doen. Ze bleven een flink ende van mekare staon
dat was natuurluk um 'strategische redenen' zoo, lee-
pen ze vuile minder kans um zelf eraakt te wodden.
Zukke olde rotten 't een ander moeiluk maken en zelf
hoapen op een betjen geluk met 't schieten, zij waren
d'r wel achter!
Toen schotten ze allebeide . . . een gat in de loch. Maor
dat was de bedoeling neet en weer aoverdoen. D'r wier
van front ewisseld net as met voeballen en toen nog 's.
Weer knallen de revolvers en nog stonnen de vechters-
bazen aoverende. En toen kwam de bezinning.
Zoas noar elke oorlog. D'r wier beslotten um d'r met
op te hollen, e hadden toch eur eere hoog ehollen. Zie
daor kank nog inkommen met schieten is toch neet uut
te maken wie of d'r geliek het. Maor toch von ik het
neet mooi meer. Dat idee was wel goed maor dat had-
den ze eerder motten zeggen.
Toen ze nog aover anderen kommanderen. Twee kearls
schieten en dan is et goed ewes, jonges dan kriej een
medalje en kuj afzwaaien, hadden ze motten zeggen.
Now liekt et net of dat echte sneuvelen alleene veur de
gewone man bedoelt is. En wodt ze d'r ok um een haor
nog van vedach alleene met losse patronen eschotten
te hemmen. Nee, die grootsprekkers bunt mien toch
tegengevallen. d'n Oom

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

PEK GIRO l 20 58 67

PER RAIFFEISENBANK VORDEN

PER AMBO-BANK VORDEN
ten name van drukkery Weevers

OF TEN KANTORE DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 12 TE VORDEN

Hef abonnementsgeld
bedraagt ƒ 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

LEUKE GEBEURTENIS IN HENGELO G

Folklore
Het was eigenlijk de bedoeling geweest om _ net als
100 jaar terug - in een huifkar de 'noabers-plicht' na
te komen, maar dit bleek geen haalbare kaart. Wel ging
het verhuizen door en op een platte kar, waar de huis-
raad van de fam. Harmsen werd overgebracht naar zijn
nieuwe woning aan de Vordenseweg.
Weliswaar stond zaterdagmorgen de heer Harmsen raar
te kijken, toen plotseling 3 buurmannen en 3 buurvrou-
wen voor hem stonden gekleed in ouderwetse achter-
hoekse klederdracht, die vertelden dat zij d familie wel
eens zouden gaan verhuizen, zoals het echte 'naobers-
plicht' betaamt.

De heer Harmsen kwam oorspronkelijk uit het buurt-
schap Broek bij Hengelo waar altijd nog de 'naobers-
plicht' bestond, vandaar dat de buren onderling met el-
kaar afspraken, om in de nieuwe woonwijken ook de
'noabers' te helpen. Vandaar dat zaterdag door Henge-
lo's straten een vreemde stoet ging van de Westerstraat
naar de Vodrenseweg, een platte kar met huisraad,
want zo gebeurde dat vroeger ook.

Geslaagd
Voor het examen SPD 2e gedeelte gehouden te Zwolle
slaagde de heer J. W. Vruggink. Hij genoot zijn oplei-
ding bij de Gelderse Leergangen te Arnhem.

WAARSCHUWING!
Ook wij ontvangen regelmatig advertenties van diverse
zgn. lukratieve bedrijven, om thuiswerk te verrichten.
Doch deze worden door ons niet opgenomen omdat ze
niet bonafide zijn. Vaak moet men postzegels opzenden
en dan hoort men er niets van terug.
Altijd is het voor ons niet mogelijk om na te gaan of
het advertenties betreft met juiste gegevens; wij zijn
echter aangesloten bij de NNP en daar wordt zoveel
mogelijk de afkomst van deze aangeboden advertenties
gekontroleerd. Wij adviseren u dan ook om niet op deze
advertenties te reageren.

Redaktie

Fusie bij de
touwtrekkers
De kogel is door de kerk. Op een gekombineerde spoed-
eisende ledenvergadering van de se Medler en de ttv
Delden beide uit Vorden, werd met grote meerderheid
van stemmen besloten tot een fusie per l januari 1972
tot een grote plaatselijke klub.
Omdat men niet tot overeenstemming kon komen over
een nieuwe naam werd uiteindelijk gekozen de naam
TTV Vorden een wel zeer toepasselijke naam.

Heftige diskussies gingen aan de fusie vooraf. Zowel
Medler als Delden zagen de noodzaak om tot een fusie
te komen wel in, maar vooral de oudere garde, waar-
onder de oprichters van de reeds 15 jaar bestaande se
Medler, hadden bezwaren. Voorzitter Knoef zette deze
fusie uitvoerig uiteen. In eerder gehouden ledenverga-
deringen was men het eens geworden dat men door een
fusie veel efficiënter kon werken, niet alleen op orga-
nisatorisch vlak (feestweek tournooien) maar ook ten
aanzien van de akkomodatie. Daarnaast kweekt men
door deze fusie goodwill voor het aankloppen om sub-
sidie. De plaatselijke sportverenigingen met wie men
nauw kontakt heeft zullen de 'geboorte' van een nieuwe
sterke gezonde vereniging t^iuichen, daar dit de plaat-
selijke sportbeoefening- ter^Bede komt.

TTV Vorden zal met ingang van l januari gaan draaien
De vereniging" omvat nu 60 leden. Het bestuur is als
volgt: Knoef voorzitter, Besselink sekretaris, Steenbre-
ker penningmeester, Vruggink vice-voorzitter, Pelgrom
2e sekr., Groot Roessink ̂ ^ Brummelman best.leden.
Alle problemen zijn nog nie^^>gelost (wedstrijdkleding)
de bestaande klubkleuren worden niet gehandhaafd.
De vereniging neemt deel aan de winterkompetitie der
NTB. Ook aan de bondskompetitie wordt deelgenomen.
Om tot deze fusie te komen heeft Medler 'veel water
bij de wijn' moeten doen. Zij werd nl. in 1956 opgericht.
Delden bestaat een goed jaar. De akkomodatie blijft
op het Medler. De naam van het klubhuis zal te zijner
tijd worden veranderd.

De trainingen zullen met ingang van januari op dins-
dag en vrijdagavond worden gehouden van 8-9.30 uur.
Kontributie f 12,- per jaar. De papieraktie blijft op de
normale manier doorgaan.
De oprichting van de ttv Vorden heeft voor de Vrouwen-
klub en de Schietvereniging Medler geen gevolgen.

W
Fff

Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

KOERSELMAN CASSETTES

Ledenvergadering
Ir J. A. van Nieuwenhuyzen
besprak de ontwikkeling in de landbouw

Op initiatief van de besturen van de GMvL, de ABTB
en de CBTB werd donderdagavond in het jeugdcentrum
te Vorden een ledenvergadering belegd. De vergadering
stond onder leiding van de heer Graaskamp en was
zeer goed bezocht.
De heer van Nieuwenhuyzen rijkslandbouwkonsulent te
Doetinchem, hield een inleiding over 'Problemen rond de
ontwikkeling in de landbouw'. Spreker nam in het bij-
zonder de ontwikkeling van de laatste 4 jaar onder de
loupe, waarbij hij Vorden vergeleek met de ontwikkelin-
gen in Oost-Gelderland.

Hierbij bleek dat men hier beslist geen gek figuur slaat.
Weliswaar is er een teruggang te zien in het aantal be-
drijven van l tot 9 koeien. Daartegenover staat een
stijging van bedrijven met 20-29 koeien. Ir van Nieu-
wenhuyzen wees er op, dat men zich meer en meer
moet gaan specialiseren.
De fokzeughouderij alsmede het fokken van mestvar-
kens werd uitvoerig door hem besproken. Spreker wees
de vergadering op de enorme loonstijgingen. Helaas is
hierbij de stijging van de melkprijzen achter gebleven.
Tot slot van zijn betoog pleitte Ir van Nieuwenhuyzen
voor meer onderlinge samenwerking tussen de bedrijven.

Na deze inleiding werd er een forum gevormd bestaan-
de uit de heren van Nieuwenhuyzen, Pardijs (ass. bij
de voorlichtingsdienst) en het hoofd van de landbouw-
school te Vorden de heer Bannink. Dit forum kreeg een
groot aantal vragen op zich afgevuurd met betrekking
tot de problemen rondom de financiering, de hinderwet
en de bedrijfsopvolging.

Nieuws van
de kerken

Kerstnachtdienst in de Herv. Kerk
Ook dit jaar belegt de interkerkelijke evangelisatie-
kommissie weer de al bekend geworden Kerstnacht-
dienst in de stemmig versierde Hervormde dorpskerk.
En wel op kerstavond vrijdag 24 december om 11 uur.
De chr. muziekvereniging Sursum Corda verleent mede-
werking aan deze dienst. Ds J. H. Jansen hoopt dit
jaar de Kerstnachtdienst te leiden.
Stellig zullen zeer velen deze dienst willen meemaken.

Kerstdiensten en Kerstfeesten Zondagsscholen
De Kerstdiensten die de komende kerstdagen in de
kerken gehouden zullen worden en ook de kerstfeesten
van de Zondagsschool dorp, in Medler en in de Wil-
denborch staan vermeld bij de kerkdiensten, rechts
boven op bladzijde 1. Verschillende verenigingen hebben
ook dit jaar hun gewaardeerde medewerking toegezegd.

Kerstgroet aan zieken en hoog-bejaarden
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg brengt
rond kerst een kerstgroet aan zieken en hoogbejaarden.
Leden van de verschillende kerken hebben meegewerkt
aan de kerstkollekte en zijn bezig met dit stuk kerke-
werk.

Rode mistlamp
gelegaliseerd
In Staatsblad 490-7071 zijn enkele wijzigingen gepubli-
ceerd van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens en het Wegenverkeersreglement, waarmede de
rode mistachterlamp zl^Bintrede heeft gedaan in de
wettelijke voorschriften Ir

Bij onze oosterburen was do mistachterlamp al lange
tijd in bedrijf en door voorschriften geregeld. Hier te
lande waren er vele wagens - innavolging van onze
buren - uitgerust met ^H>£ 2 van dergelijke lampen
zonder dat er evenwel vwR-schriften waren. Of de vele
kettingbotsingen in de mist daarmede tot het verleden
behoren zal altijd wel een vraag blijven. Zeker is dat
met het gebruik van een dergelijke sterke lamp de zicht-
baarheid vergroot wordt, mits men hem ook op tijd
schoonmaakt. En niet onder de modder laat zitten.

In de praktijk komt het er echter op neer, dat wan-
neer de koplampen vuil zijn, men geneigd is deze snel-
ler schoon te maken, omdat men anders niet goed kan
zien en dat de achterlichten vergeten worden die ziet
men zelf niet, maar daarbij vergeet men dat het van
levensbelang kan zijn om ook duidelijk gezien te wor-
den.
De mistachterlamp kan dit voor een groot deel tege-
moet komen. Dat de lamp en de plaatsing daarvan en
het gebruik nu geregeld is, is alleen maar toe te juichen.
De man, die alle goede bedoelingen ten spijt, zijn rode
lamp hoog achter zijn achterlamp plaatste, realiseerde
zich waarschijnlijk niet hoe gevaarlijk dit was voor het
achteropkomende verkeer. In de nieuwe voorschriften
is het gebruik, de plaatsing e.d. geregeld en kan ieder
weten hoe het wel en niet moet.

Voorschriften
Er mag slechts één rode mistachterlamp gevoerd wor-
den en wel aan de linkerachterzijde. De lamp moet naar
achteren helder rood licht uitstralen door een lantaarn
met en lichtgevend oppervlak van ten hoogste 140 cm?
De lamp moet tenminste 0,10 m van het stoplicht zijn
verwijderd en zich ten hoogste 0,80 m boven het wég-
gedeelte bevinden.
Indien de lamp brandt (dit moet geschieden met een
afzonderlijke schakelaar), moet dit voor de bestuurder
duidelijk zichtbaar zijn door middel van een voortdu-
rend brandend groen verklikkerlampje. De lichtsterkte
moet tenminste 150 candela bedragen en ten hoogste
300 candela.

Gebruik
De mistachterlamp mag slechts branden buiten de be-
bouwde kom en uitsluitend in geval van dichte mist
sneeuwval of andere omstandigheden, in het bijzonder
van atmosferische aard, die het zicht beperken tot een
afstand van minder dan 50 m (RTV art. 64a).

J. BAKKER

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

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE K5RK VORDEN
Kerstweekend S

Kerstnacht 24 december (vrijdag)
11.00 uur Kerstnachtdienst, ds J. H. Jansen

m.m.v. Sursum Corda

Ie kerstdag 25 december (zaterdag)
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink m.m.v. de Kindercantorij
19.00 uur Kerstfeest Zondagsschool dorp

2e kerstdag 26 december (zondag)
10.00 uur Interkerkelijke dienst o.l.v. ds A. S. Timmer,
ger. pred. te Apeldoorn, m.m.v. Excelsior

14.30 uur Kerstfeest Zondagsschool Medler (school)
14.30 uur Kerstfeest Zondagsschool Wildenborch (kapel)

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
2e kerstdag 26 december (zondag)
14.30 uur Kerstfeest Zondagsschool Wildenborch (kapel)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Vrijdag 24 dec. 's avonds 23 uur
Kerstnachtdienst in de Ned. Herv. Kerk.
Voorganger ds J. H. Jansen te Vorden.

Ie kerstdag 25 december (zaterdag)
10.00 uur ? ? ? ?
15.00 uur Kerstfeestviering met de kinderen

2e kerstdag 26 december (zondag)
10.00 uur Interkerkelijke dienst o.l.v. ds A. S. Timmer,
ger. pred. te Apeldoorn, m.m.v. Excelsior
19.00 uur ds A. S. Timmer te Apeldoorn

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 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 28.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelQk tussen
9.30 en 10.00 uur '8 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 Wflkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
Kerstweekend: van vrijdagavond 19.00 uur tot maandag
morgen 7.00 uur en de komende week van 's avonds
19.00 uur tot 's morgens 7.00 uur: A. Harmsma,
telefoon (05752) 1277

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

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 bulten kantooruren. Bfl geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Efler-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE.
STAND >

Geboren: Saskia Yvonne Maria, dochter van J. N. Lich-
tenberg en B. W. M. Garritsen.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: J. Boogman en S. Hekkelman; L. H. M. Spit
en A. H. Koning; W. J. M. Peters en H. H. M. Horsting.

Overleden: Aalt je Kok, 88 jaar, weduwe van S. G. van
Beek.



CTV610

KLEUREN TELEVISIE

Hi Fi STEREO

Jf Kleurentelevisie
prijzen vanaf

f 1695,-

FA BREDEVELD

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 3813

GEMEENTE VORDEN
BEKENDMAKING

Het gemeentebestuur van Vorden maakt, in ver-
band met de reorganisatie van de financiële ad-
ministratie ter sekretarie, het volgende bekend.

Met ingang van l januari 1972 kunnen op het ge-
meentehuis geen betalingen meer worden verricht
(met uitzondering van de betaling van leges voor
rijbewijs- en paspoortaanvragen, bouwvergunnin-
gen etc.).

Betalingen door de gemeente aan leveranciers,
bijstandgenietenden en andere krediteuren, worden
vanaf genoemde datum evenmin op het gemeen-
tehuis in kontanten verricht.

Alles geschiedt voortaan uitsluitend via de post-
giro en de plaatselijke banken.

Het houden van een rekening bij deze banken
en-of de postgirodienst werkt een vlot betalings-
verkeer in de hand.

Bij de kantoren van de banken en op het post-
kantoor kunnen voor het openen van een reke-
ning alle gewenste inlichtingen worden verkregen.

Wat de betalingen aan de gemeente betreft (hu-
ren gemeentewoningen, en autoboxen, bijdragen
centraal antennesysteem, gemeentebelastingen, no-
ta's van door de gemeente verrichte diensten, e.d.)
wordt nog bekend gemaakt, dat deze kunnen
worden gestort of overgeschreven op:

a. de girorekening van deze gemeente,
nummer 85 64 54;

b. de rekening van de gemeente Vorden bij de
volgende banken (genoemd in alfabetische
volgorde)

Amro-bank
rekeningnummer gemeente Vorden 48.63.25.415

Boerenleenbank (Kranenburg)
rekeningnummer gem. Vorden 1551.00.025

Ooöp. Raiffeisenbank
rekeningnummer gem. Vorden 3664.00.436

Nutsspaarbank
rekeningnummer gemeente Vorden 92.31.31.000

Vorden, 21 december 1971.
Het gemeentebestuur voornoemd,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. Drflfhout

GEMEENTE VORDEN
VUILNISOPHAALDIENST

Het huisvuil wordt opgehaald:

op vrijdag 24 december inplaats van zaterdag
25 december;

op vrijdag 31 december inplaats van zaterdag
l januari.

Vanaf l januari 1972 wordt huisvuil alleen mee-
genomen als dit wordt aangeboden in plastic zak-
ken met opdruk Gemeente Vorden.

Men wordt er op gewezen, dat de plastic huisvuil-
zakken dichtgehouden moeten zijn met de bijge-
voede bandjes zoals op de huisvuilzakken vermeld
is.

Deze zakken zijn verkrijgbaar bij diverse winke-
liers, die dit door een raambiljet hebben aangege-
ven. Zie ook de huis aan huis verspreide circulaire.

OPENSTELLING STORTPLAATS
Vrijdag 24 en 31 december a.s. is de stortplaats
geopend op de volgende uren:
van 8-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
Drijfhout

Wapen u tegen koude nachten
koop een veifige

deken
zowel 1. als 2-persoons

Prettige Kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

Elektro technisch installatiebureau

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253

ZU KUNHEN NlÉf]
f!Ï"Jïl

WETEN OOK PAT HCT DIE
bZERSTERKE SOKKEN

VAN....

Wapen- en Sporthandel

steedr detltreffendl

Zutphenseweg Vorden

In Kerst, en Nieuwjaars-
kaarten zijn wij ruim gesor-
teerd

Sigarenmagazijn
D. BOEBSMA
Dorpsstr. 6, tel. 1553

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

Bestel nu uw ijstaarten voor
de a.s. Kerstdagen

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

VOLOP VUUBWEKK
op 29, 30 en 31 dec.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Te koop: Een gekombineer-
de elektrisch kolenfornuis en
een prima blanke E. M.
Jaarsma kolenhaard. ;
Raadhuisstraat 10, tel. 1782

Te koop: Goed 2-pers. me-
talen ledikant (Auping) met
3-delig binnenveringmatras
120 x 190. Het Jebbink 38,
Vorden

Te koop: 2 oliehaarden.
Dorpsstraat 13,

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden^

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

A. GBOOT JEBBINK

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, telefoon 08344-414

HBO I
PETBOLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

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

FOTO ZEYLEMAKEB
Houtmarkt 77, Zutphen

Akrobaten
Trommelschudders
Strooiers, enz.
speciaal adres:

WITTE SMID
WABNSVELD
Telefoon 05751-204

CONFECTIEBEDBIJF

LAMMEBS
Vorden

Wij hebben weer
enkele plaatsen vrtj
voor
goede werkkrachten
met ervaring

gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en gr ĵs

GEBR. WTLLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

De heer G. Klein Lebbink, De Steege te Vorden
is de gelukkige winnaar geworden van de

BLAUPUNKT AUTOBADIO

welke wij onder onze benzineklanten hebben verloot tij-
dens de opening van ons MOBIL benzinestation.

Wij gaan door met net verkopen van
Mobil benzine en a//e bezoekers krijgen
gratis een coupon. Drie van deze cou-
pons geven recht op een prachtig thee-
g/as.

SPECIALE REKLAME

TOT EN MET 31 DECEMBEB A.S.
Om u kennis te laten maken met de goede hoedanig-
heden van MOBIL-benzine, geven wjj u by aankoop van
een EMPO dames-, heren- of kinderrywiel

voor 70 gulden benzine geheel gratis

Tank bij Mobil koop voordelig bij Mobil
VOOR AL UW AUTO-ARTIKELEN

Mobilstation TRAGTER ZUTPHENSEWEG

Blikje ananas, mandarijnen en
fruitcocktail samen 248

Haantje ad 900 gram 298

Blik doperwten E.F 159

150 gram ham van 133 voor 118

3 pakjes zo-klaar pudding van 117 voor 98

Blikje slagroom van 119 voor 109

2 druipkaarsen 110

2 pakken Spar koffie + kilo suiker 499

Fles Martini van 605 voor 495

B3 dranken van 176 voor 159

FLES JUS D'OBANGE ad 198 GBATIS BIJ
ELKE FLES FRAMBOZENBESSEN WIJN

Familiezak chips 89

22, 23, 24 december:
Kilo bananen 98

15 mandarijnen 198

8 navelsinaasappels 198

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
15 SPAREH Bü DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroartK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 ~ Wichmond

Avondopenstelling
In verband met de feestdagen zijn onze kantoren in-
plaats van op vrijdagavond opengesteld op donderdag-
avond 23 en 30 december.

Oudejaarsdag
is de openstelling als volgt:
Vorden van 8.80-12 uur; Wichmond van 9-12 uur.

De buitenzittingen

te Linde en De Boggelaar worden in januari normaal
gehouden.

ftentebi/schrijving op spaarboekjes

Rente 7977

Spaarders kunnen hun boekjes vanaf 17 januari 1972
aanbieden voor rentebijschrijving.

Het bestuur der bank heeft de rentetarieven voor 1972
behoudens tussentijdse wijzigingen als volgt vastgesteld:

KREDITRENTE:
Spaargelden direkt opvraagbaar .................. 4 %
Spaargelden 6 maand opzegging .................. 514%
Spaargelden 12 maand opzegging .................. 6 %
Spaargelden 24 maand opzegging ..................
Verzekerd termijnsparen ..............................
Jeugdspaarovereenkomst .............................. 5
Ambtenarenspaarregeling en
bedrijf sspaarregvlingen ................................. 5 %
Kreditsaldi in rekening-courant ..................... 2 %
Privé-rekeningen (rentegev. max. ƒ 10.000, — ) 2</2%

DEBETRENTE:
IX'hetsaldi in rekening-courant
Hypotheken
Voorschotten tegen andere zekerheid
Leningen aan rechtspersonen

%



Wij willen allen, die ons
huwelijk tot een onverge-
telijke dag gemaakt hebben
langs deze weg hartelijk
danken.

G. J. Wentink
A. Wentink-Slagman

Hengelo G, december 1971
Raadhuisstraat 15a

Voor de vele geschenken,
hetzij bloemen en kadoos,
alsmede uw persoonlijk be-
zoek, ontvangen bij ons hu-
welijk, zeggen wij hartelflk
dank.

G. J. Pardijs
W. J. Padijs-Bruil

Hengelo G, december 1971

Verhuisd vanaf heden:
A. F. J. WAABLE
van Ruurloseweg 107
Vorden naar

Stationsweg 14 Vorden
telefoon 2186

Café LETTINK
GESLOTEN
Kerstavond
Eerste Kerstdag

Te koop: Ingeschreven dek-
rype Groot Yorkshire beren
en zeugen.
D. Lettink, Lieferinkweg 3,
Vorden, tel. 05753-1526

Gevraagd: Een hulp voor
enkele halve dagen in de
week. Mevr. Harmsen,
Schoolstraat 6, Vorden
telefoon 1486

Te huur gevraagd: l of 2 ha
weiland. A. F. J. Waarle,
Stationsweg 14, Vorden
telefoon 2186

Te koop: Partij gebruikte
verb. Hollandse pannen.
Doe-het-zelf centrum
Harmsen, Vorden

Te koop: Bankstel en berg-
meubel ; z.g.a.n. vvandelwa-
gen. G. Bultman, H. K. van
Gelreweg 35, telefoon 1753

Te koop: Een Ferguson
tractor en een boerenwagen
alles in goede staat.
A. J. Wentink, Bergkappe-
weg 6

Te koop: Stortkar.
H. J. Boersbroek, Branden-
borchweg 6, Vorden

Te koop: Volkswagen
ƒ 300,—. Molenweg 4, Vor-
den, telefoon 1914

Te koop: Trouwjapon m. 40
billijke prijs. Mispelkamp-
dijk 36, Vorden

VOORVERKOOP
IN VOLLE GANG

GESCHENKBONNEN voor
ENTREEKAARTEN als

Kerstcadeau verkrijgbaar aan de
kassa en bij alle

voorverkoopadressen.

EERSTE MAAL
ARNHEM

m e t i k .
SJOUKJE DIJKSTRA

JOAN HAANAPPEL

Kinderen tot 14 jaar HALF GELD in
ALLE voorstellingen

65-plussersHALF GELD in de matinees
Prijzen: 6.-, 9.-. 11.-. 13.-, 15.-. 16.-

NIEUWE RIJNHAUvan 10-18u.)
tel. (085) 45 33 81 en 45 33 82,

WV Stationsplein 45, Bergmann
Koningstraat 19 en bij de VVV-kan-
toren in APELDOORN, DEVENTER.
DOETINCHEM, EDE, NIJMEGEN.

OSS.TIEL. WINTERSWIJK
enZUTPHEN.

Inplaats van kaarten

WILLY WEULEN KRANENBARG
en
ELLY VAN EMMERIK

hopen te gaan trouwen op dinsdag 28 de
cember 1971 om 12.00 uur in het gemeente
huis te Zelhem.

»\
\
l

Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
13.00 uur door de weieerwaarde heer ds. J.
H. Jansen uit Vorden in de Ned. Hervormde l
kerk te Zelhem.

Vorden, Ruurloseweg 45
Vorden, Nieuwstad 44
december 1971
Toekomstig adres: Palmberg 15, Zelhem

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.30 uur in hotel Witte Paard te Zelhem.

IttlOIOIOIOIOiOIOttlCW^

FRANS WILLEMS
en
HENNY VISSCHERS

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op donderdag 30 december a.s. om 14.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de weleer- a?
waarde heren ds. J. C. Krajenbrink en
pater H. Suterius.

Uirecht, Marco Pololaan 190
Vorden, De Stroet 8
december 1971

5 Toekomstig adres: Marco Pololaan 152, Utrecht <

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café- <
restaurant ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. • j
Smit) te Vorden.

*6i6K )mc<coDmoiOiei6jeieteK

Getrouwd:

ANS KONING
en
LAURENS SPIT

<. >
' >

Vorden, 17 december 1971
Toekomstig adres: Velu welaan 50,
Heerenveen

'*C*XXX*C1^^

Wegens de overweldigende belangstelling, onder-
vonden bij het overlijden van mijn lieve man, onze
vader en grootvader

BEINABD BROUWER

is het ons niet mogelijk een ieder persoonlijk te
bedanken. Langs deze weg willen we allen en in
het bijzonder de buren, heel hartelijk danken voor
de hulp en deelneming die we mochten ontvangen.

B. Brouwer-Teunissen
G. J. Sipma-Brouwer
G. Sipma
en kleinkinderen

Vorden, december 1971
Het Hoge 80

KERSTS4MENKOMST
IN ZAAL LETTINK

Ook nu willen we een ieder weer uit-
nodigen tot bijwonen van het

KERSTFEEST

dat D.V. zal worden gehouden op
zondag (2e Kerstdag) 's avonds om
half acht.

OOK KINDEREN ZIJN HARTELIJK WELKOM

D.V. tot ziens

DE ZAAUS HEERLIJK VERWARMD

HERVORMDE KERK VORDEN

Wij wensen u een gezegend Kerstfeest
toe en we nodigen u allen uit het
Christusfeest met ons mee te vieren.

De diensten staan vermeld in de lijst
van kerkdiensten.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Kerkeraad Herv. kerk

Alle medewerkers van

prettige Kerstdagen en

gelukkig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF RONDEEL
Ruurloseweg - Vorden

wenst vrienden, bekenden en clientèle

prettige Kerstdagen en
een voorspoedig 7972

Bestuur en leden van de

TOUWTREKVERENIGING VORDEN

wenst donateurs en begunstigers allen

prettige Kerstdagen en een

voorspoedig 7972 toe

Wij wensen u prettige teestdagen

en een

voorspoedig 7972

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN '71

KERSTDAGEN:
Woensdagmiddag 22 december tot
en met 6 uur open
Donderdag 23 dec. koopavond 9 uur
Vrijdag 24 december 4 uur gesloten

OUD- EN NIEUWJAAR:
Woensdagmiddag 29 december tot
en met 6 uur geopend
Donderdag 30 dec. t.m. 6 uur open
Vrijdag 31 dec. 4 uur gesloten

rwwwwwfi^^

In verband met de algemene daling van de rentestand

zijn ook wij genoodzaakt vanaf l oktober de rente als

volgt te wijzigen:

5%%
6 %

7%%

opzegterimjn 6 maanden, was 5'/z%

opzegtermyn 12 maanden, was 6'/2%

opzegtermijn 24 maanden, was 7 %

hypotheken en leningen

De rentevergoeding op de overige rekeningen blijft
ONGEWIJZIGD

Nutsspaarbank
Dorpsstraat 15

Opgericht 1819

de andere duster

Dusters hebben een
nogal stoffig imago.
Ten onrechte, want een
duster kan een zeer
aparte charme hebben.
Als die tenminste
zo gemaakt is als deze,
met die vlotte door-
knoop-lijn, dat aparte
dessin en in die onge-
woon mooie tinten.
Dit is de andere duster.
Voor u, voor slechts

Voor de feestdagen van
CAFÉ DE BOGGELAAR
Huzarensalade per persoon
Russische eieren
IJsschotels
Chipolatapudding
Half haantje
Karbonade
Karbonade in het zuur

Bami, nasi, kroketten, sake, schas-
licks, patates frites enz.

Voor de slijt ruim gesorteerd
Oliebollen 10 stuks voor

Gaarne vroegtijdig bestellen

750

ZEKER
IS ZEKER...
KOM WERKEN
BIJ COVECO!

Kom overdag eens praten of
maak telefonisch een afspraak
of kom op dinsdagavond tussen
79.00 en 20.30 uur.

COVECO,
Parallelweg 21, Borculo
Telefoon 05457-7247

COVECO WERKT WERELDWIJD

In verband met de feestdagen /ijn onze kantoren inplaats van op vrijdag-
avond opengesteld op donderdagavond 23 en 30 december.

Op Oude/aarsdog zijn de loketten na 12 uur gesloten

Wilt u hiermede rekening houden?

4mro-Bank
Boerenleenbank
Nufsspaarbank
ftafffeisenbank

Van woensdag 29 december tot en met Oudejaarsavond

naar KOERSELMAN



PETROLEUM
HUISBRANDOLIE
OLIEKACHELS goedkoop

Olietanks extra
zwaar 1200 1. ƒ 125,-
Grondtanks
3000 1.
exkl. BTW ƒ 450,-

G. WEULEN
KRANENBARG

Tel. 1217 en 1811

TANKSTATION ENKWEG
ook uw adres voor
kwaliteitsbenzine
tegen vrye prezen

Wegens familiefeest 28 de-
cember om 4 uur gesloten.
G. WEULEN

KRANENBARG

VOLOP VUURWERK

op 29, 30 en 31 dec.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

l/iernetten
Wees zuinig aan uw goede
fok- en produktiekoeien:
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Ook afdoende
voor melk laten lopen. Ner-
gens zo goedkoop. Per stuk
ƒ 32,-, bij 5 stuks ƒ 30,-.
Franko thuis.

A. R. Wagenvoort
Stalinrichting

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Kapbroeken
voor koeien, oersterk en so-
lide, direkt uit voorraad.

A. R. Wogenvoort
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

INDIANA RUBBER
STALMATTEN

voor rundvee-, varkens, en
paardestallen; vee- en tran-
sportwagens.

A. R. WAGENVOORT
Vorden, telefoon 05752-1259

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Verdien
een piek
door uw
abonnementsgeld
op tijd
te betalen.
Dat kunt u
vlug verdienen!
Voor:

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

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

IN ALLE SOORTEN - VEILIG VERPAKT

rotjes, kanonslagen, atoombommen, ladycrackers, grote
keuze in vuurpijlen en raketten.

Kleurig effektvol vuurwerk (zonder knal), romeinse
kaarsen, zilverzonnen, regenbogen, bengaals vuur, knet-
terfonteinen, vliegende vlinders en diverse soorten
chinees vuurwerk.

Verkoop 29, 30 en 37 december

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

orkest

SANG UND KLANG
met zang van CECIL

CORDIA
HENGELO fG£D.L

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen en
kado's, ontvangen bij ons
huwelijk, betuigen wij onze
hartelijke dank.

Jan en Dinie Weigraven

Vorden, december 1971
B. van Hackfortweg 3

KERSTNACHTDIENST
VOOR IEDEREEN

Op Kerstavond 24 december a.s.
's avonds om 11.00 uur in de Herv.
kerk te Vorden.

Voorganger ds. J. H. Jansen
Muzikale medewerking verleent de muziekvereni-
ging Sursum Corda

De Interk. E. vang. kommissie

Voor aan/eg centra/e

verwarming

(alle systemen)

uw adres:

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

van Wessel n.v,
Vraagt vrijblijvend inlichtingen:
Banninkstraat 21 - Hengelo G - Tel. 05753-1807
na 17 uur: 08343-516 - 08340-30395 - 08345-595

TEVENS WENSEN WIJ ALLEN
PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 1972

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

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

schilderwerk met subsidie ad f 75,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Loodgietersbedrijf TAKKE
/

Gevraagd:

LOODGIETERS

CV MONTEURS

W1LLY WEULEN KRANENBARG
Palmbcrg 15 - Zelhem

KOK
En van plan binnenkort te gaan
trouwen ?

< » » > c n loper. Maar u zoekt wel vast
werk met zekerheid?

Naast onze jonge chef (die reeds 10
jaar bij ons is) zoeken wij zo'n man.

WONING BESCHIKBAAR

ANNEX AI TOMATIEKPETIT It EST A T K

& ^ ̂  VORDEN^^
Ki£. N. II. A. van Goethem

Kerkstraat 3 - VoBBi - Telefoon 05752-1519

SNOEP VERSTANDIG
MET DE FEESTDAGEN
EET EEN APPEL!

ALLE SOORTEN APPELS
GOUDREINET, COX ENZ.
HAND- EN STOOFPEREN

Doyene du Com/c

GOLDEN DELICIOUS
vanaf ƒ 4 , — per kist

A.s. vrijdag verkoop van l-4.30'uur
in de schuur van 't Medler

Ondejaarsdag verkoop van 9-12 uur.

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

M4TECO TENNISBAAN

DE ELITE-BAAN VOOR DE
SPORTIEVE MENS

Te huur in seizoen 1972. Reserveer
tijdig.

Aanvragen bij Huize Medlcr

De meisjes van de huishoudschool
hebben dit jaar 150 kalenders ge-
plaatst. Het is 100 minder dan vorig
jaar.

Wilt u nog zo'n kalender?
Te verkrijgen bij ds. Jansen. Delden-
seweg 2, telefoon 1226

Boomver/fcht/ng

Kaarsen

Sterretjes

Ballen, pieken

Crepe servetten

Tafelkleden enz.

Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

De echte feestborref komt
van

café'tZwaantje
Billijke prijzen, prima konsiiniptics.
K i i i n u ' sortering in alle soorten
dranken.

Ook aan huis te bezorgen

Gesloten Kerstavond en
7e Kerstdag

I I . W. H A K M S K N TELEFOON 1257

Loodgietersbedrijf TAKKE
voor al uw
LOODOIKTKKSWKKK
VERKOOP (JAS- EN OLIETANKS
AANLEG CENTRALE
VKKWAKMING

aanbevelend:

WILLY WEULEN KRANENBARG
Palmberg 15 - Zelhem - Telefoon 08352-1364

Gevraagd in herstellingsoord

'de Decanije'
HUISHOUDELIJKE
HULP
voor hele dagen.

TELEFOON 1481

Marktvereniging
Vorden

Wijziging
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 marktvereniging

Betaal voor 1 jan. a.s.

uw abonnementsgeld

u bespaart f 1.- inkasso

Na de kerstdagen volop VUURWERK bij Fa SESSINK in de Kranenburg



Donderdag 23 december 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 38

Chr. Vrouwenbond
De NCVB afdeling Vorden vierde met haar leden het
Kerstfeest in een sfeervol versierde zaal Eskes.
Na het openingswoord van mevrouw Berenpas-v.d. Kamp
werd het programma afgewerkt. Verschillende dames
en een koortje, dat gevormd werd uit de leden, werkten
mee aan de kerstliturgie. De samenzang werd op het
orgel begeleid door mej. Eskes. Mevrouw Petri uit
Warnsveld vertelde over de viering van het Kerstfeest
in Indonesië.
Aan het slot dankte mevrouw Berenpas allen voor de
medewerking en het slagen van deze avond en overhan-
digde mevrouw Petri een bloemetje waarna de avond
mut gezang werd besloten.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Onder grote belangstelling hebben de Plattelandsvrou-
wen samen met de bejaarden het Kerstfeest gevierd in
,,'t Wapen van Vorden".
De presidente sprak een kort welkomstwoord. In een
gezellige kerstsfeer bracht mej. Heyenk uit Almen een
Adventsvoordracht met medewerking van het koortje.
Het kerstverhaal werd verteld in het dialekt.
Na een gezamenlijk gezongen lied sprak mevr. Jansen
het slotwoord, 's Avonds werd het kerstfeest gevierd
met de leden.

Dammen
Het Ie tiental van DCV heeft de plaats in de Gelderse
hoofdklas veilig gesteld door met 12-8 van het sterke
DCA uit Apeldoorn te winnen. Door dit resultaat is
DCV met 4 punten uit de laatste 2 wedstrijden op de
3e plaats van boven geëindigd achter kampioen De
Vriendenkring uit Nijmegen en DCA uit Apeldoorn.
Bennie Smeenk was niet aanwezig (Suikerdamtournooi
in Hoogezand) voor hem speelde A. Wassink die het
uitstekend deed door remise te behalen. Tot dezelfde
resultaten kwamen Dimmendaal, Wansink, Klein Kra-
nenbarg. Wassink, Wiersma, Breuker en Hulshof won-
nen hun partij, terwijl Oukes en ter Beest verloren.
Donderdagavond worden in het klublokaal door het be-
stuur van DCV sneldamwedstrijden gespeeld om de 'Piet
Dekker wisselbeker' welke thans in het bezit is van
Wim Wassink.
Het 2e van DCV leed een 12-8 nederlaag tegen ADC 2
uit Aalten. Hier waren de uitslagen: Lankhof-Hulshof
2-0, Vrieze-Leunk 2-0, Nijman-Esselink 0-2, Ebbers-
Heuvink 1-1, Hoopman-Hoenink 0-2, Schouten-Offereins
2-0, Wikkerink-Sloctjes 0-2, Heijink-Wierma 1-1, On-
nink-Lamers 2-0, Kraayenbrink-Geerken 2-0.
Onderlinge kompetitie: Esselink-Sloetjes 0-2 en
Lamers-Heuvink 0-2.

Damrubriek
Zoals u weet, heeft een dam een belangrijke funktie in
het damspel. Daarom volgt hieronder een slagzet waar-
door een dam wordt verkregen. Als u naar de diagram
stand kijkt, zult u ontdekken dat er in de stelling van
zwart een zwakke plek zit Als schijf 13 er niet zou
staan, kan wit door 27-21, 16x27, 31x4 een dam for-
ceren. Nu moet wit alleen nog proberen schijf 13 te
verwijderen. Dit kan door:

Wit Zwart
30-24 19x30
28x19 13x24
Nu kan wit 27-21 spelen.

Nagekomen familiebericht

De stand van het probleem uit de vorige rubriek was:
Wit schijven op 32, 33, 38, 39, 43 en 44.
Zwart 12, 13, 14, 18, 24 en 31. De oplossing:

Wit Zwart
32-27 31x22 •
33-29 24x42
43-38 42x33
39x10 met winst

Tot slot nog een probleem. Zwart schijven op 11, 12,
13, 15, 23 en 35. Wit 25, 33, 38, 40, 44 en 50.
De oplossing vindt u volgende week in Contact.

Biljarten
Koploper DLS heeft van haar uitstapje naar Voorst
weinig plezier gehad want het verloor met 5-2. Hoogste
serie tijdens deze strijd: Kerkmeyer met 57 car.
KOT kwam thuis goed voor de dag door Poorte met
lege handen (7-0) naar huis te sturen. De hoogste serie
kwam hier op naam van Klein Hekkelder met 55 car.
De stand na 7 wedstrijden: l DLS 29 punten, 2 Voorst
27, 3 KOT 23, 4 Poorte 19 punten.
In klasse C2 kwam Poorte 2 aan kop dankzij een 5-2
y.i-p1 op Carambole 1. Pauw 2 won met 7-0 van KOT 3,
KOT 2 verloor thuis met 3-4 van Lindeboom 1. Voorst

Voor de bewijzen van medeleven, ons betoond na
het heengaan van mijn lieve vrouw, moeder en
grootmoeder

JOHANNA DEKKERS

betuigen wij allen onze oprechte dank.

Uit aller naam:
G. J. Kok

Vorden, december 1971
Schoneveldsdijk 2

2 en DLS 2 wonnen met 5-2 resp. van Pelikaan l en de
Boerderij. Hoogste serie in deze afd. Eikelboom van Lin-
deboom l met 41 car. D stand is hier l Poorte 2 met
31 punten, 2 en 3 Voorst 2 en Carambole l met 29 pnt.,
4 en 5 de Boerderij l en Pauw l met 26 pnt., 6 Linde-
boom l met 25 pnt., 7 Pelikaan l met 24 pnt., 8 DLS 2
22 pnt., 9 KOT 3 l pnt., 10 KOT 2 met 14 pnt.

In klasse C3 kwamen Lindeboom 2 en Pauw 2 op gelijke
hoogte. Beide teams leden evenwel een nederlaag.
Pauw 2 verloor van KOT 5 met 6-3, Lindeboom verloor
met 7-2 van Carambole 2. KOT won van Notekrakers
5-4, Notekrakers9 2-Poorte 3 5-4, Boerderij 2-Pelikaan
2 7-2. De stand: Lindeboom 2 en Pauw 2 7 gesp. 36 p.,
3 en 4 Notekrakers l en Poorte 3 34 pnt., 5 Carambole
2 met 30 pnt., 6 KOT 5 met 29, 7 KOT 4 29 pnt., 8 de
Boerderij 2 met 27 pnt., 9 Notekrakers 2 met 26 pnt.,
10 Pelikaan 2 met 25 pnt. De hoogste serie: Welsing van
Boerderij 2 met 29 caramboles.

In klasse C4 kwam Lindeboom 3 aan de leiding door
met liefst 9-0 te winnen van Boerderij 3. Verdere uit-
slagen: Notekrakers 3-Pelikaan 3 5-4, KOT 7-Pauw 3
4-5, Voorst 3-Carambole 3 7-2, Lindeboom 4-KOT 6 5-4,
De stand: l Lindeboom 3 met 43 pnt., 2 DLS 3 37 pnt.,
3 Lindeboom 4 33 pnt., 4 Voorst 3 31 pnt., 5 KOT 6
31 pnt., 6 Pelikaan 3 29 pnt., 7 Pauw 3 28 pnt., 8 Note-
krakers 3 26 pnt., 9 KOT 7 met 24 pnt., 10 Carambole
3 met 20 pnt., 11 de Boerderij 3 met 13 pnt.
Hoogste serie Smeerdijk van Pauw 3 met 15 caramboles.

Waterpolo
Het 2e van Vorden heeft zaterdag met 1-0 verloren van
Zignea te Emmeloord. In de eerste helft was de thuis-
klub sterker en doelman ter Heurne kreg heel wat werk.
Zignea slaagde er echter niet in openingen te maken.
Eerst toen Vorden met 6 ^_n speelde (Brandenbarg
was uit het water gezonden^*Kwam Zignea op 1-0.
Na de hervatting waren de rollen omgedraaid. Vorden
speelde sterk doch het schieten liet te wensen over.
Eggink en Gotink kwamen vrij voor doel doch het hout-
werk stond sukses in de weg:. Zodoende bleef het 1-0.^ee\ ;

WINST VOOR JONGE KRACHT MEDDO
Jonge Kracht stelde ou dit eerste tournooi haar kan-
didatuur voor de titel in de 720 kg klasse. Zelfs de
Bizons uit Beltrum kwamen niet voor de eerste plaats
in aanmerking. Zieuwent gnig ook voor de bijl en ein-
digde als 4e. Oosterwijk uit Zelhem won toch nog een
wedstrijd tegen de ploeg van Ketels c.s.

WEINIG KRACHTSVERSCHIL BIJ 640'ers
Door de grote deelname in de 640 kg klasse waren er
een A en B poule samengesteld. De sterkste teams be-
kampten elkaar in de A afdeling. Enter liet hier zes
tegenstanders in het zand bijten. Alleen Noordijk slaag-
de erin de Twentenaren te weerstaan. Holten en Neede
werden 2e, Vorden en Noordijk 3e.
Buurse beschikte ook in de B afdeling over een puik
8-tal dat eerste werd. Bathmen werd 2e, Vorden B
(de nieuwe naam voor de pas gefusioneerde SC Medlcr
en Delden) werd 3e.

VORDEN ZEGEVIERDE IN 560 kg KLASSE
In deze klasse kwam Vorden sterk voor de dag door
geen enkele tegenstander een schijn van kans te geven
en zodoende bovenaan te eindigen.

Als scheidsrechters op dit tournooi fungeerden de heren
Ellenkamp - Steenbroker die de wedstrijden goed leidden
in samenspel met de jury. Namens de NTB sprak de
heer Wolbert (sekr.) een openingswoord en zorgde ook
voor de explikaties tijdens de wedstrijden.

Hier volgen de eindstanden:
Catchklasse: l Buurse met 6 pnt. 2 Holten, 3 Noordijk
4 Houvast Lochem.
720 kg.: l Jonge Kracht Meddo, 2 Bizons Beltrum,
3 Oosterwijk Zelhem en 4 Zieuwent.
640 kg.: l Enter, 2 OKI A uit Holten en Neede, 3 Noor-
dijk, 4 Vorden A, 4 Zieuwent en DVO Dunsborg Hen-
gelo Gld., 5 Oosterwijk Zelhem.
640 kg.: l Buurse, 2 Bathmen, 3 Vorden,
4 Eibergen (Jong Gelrc), 5 Diepenheim en 6 Laren Gld
560 kg.: l Vorden 2 Noordijk Neede, 3 Holten A,
4 DVO Hengelo Gld., 5 Zieuwent, 6 Holten B.

Op zaterdag 15 januari zal de ttv DVO uit Dunsborg
Hengelo Gld. het 2e tournooi organiseren in manege De
Gompert te Hengelo Gld. waar ook deze ploegen weer
present zullen zijn. Deze tournooien tellen mee voor
de klassering in de winterkompetitie.

Voetbal
Laatste kwartiertje bezorgde Vorden overwinning!

Het eerste van Vorden zondag speelde zaterdag thuis
tegen Teuge 1. Het werd een geen al te beste wedstrijd
waarin Vorden een aantal jeugdspelers probeerde die
het niet gek deden. Voor de rust was het een gelijk-
opgaande strijd, waarbij vooral de afwerking der aan-
vallen te wensen overliet.
Na rust kwam Vorden op vrij gelukkige wijze op 1-0
toen een misverstand in de Teuge achterhoede goed
door te Veldhuis werd afgestraft. Teuge liet dit niet
op zich zitten en kwam zelfs voor met 2-1. De Teuge
midvoor maakte er zelfs 3-1 van doch dit werd Vorden
toch te bar. Men zette alles op de aanval.
Hendriksen scoorde 2-3 en Gerrit Holsbeeke maakte met
een daverende knal 3-3. Vlak voor tijd was het zowaar
Nijenhuis die de balans definitief in het voordeel van
Vorden deed doorslaan 4-3.

Terwolde - Ratti 1-1

Ook Ratti oefende zondag en wel tegen de eerste klas-
ser Terwolde. De groenwitten toonden zich in deze
wedstrijd vooral in de eerste helft beslist sterker en
Bijen knalde dan ook na een half uur 0-1 in het doel
van Terwolde. Even later was het gelijk toen een boog-
bal keeper Huitink passeerde 1-1.
Na rust waren bij Ratti Beijen en Heuvelink vervangen
door resp. Lichtenberg en Bekken. Hoewel Ratti nog
een paar maal gevaarlijk voor het doel van Terwolde
kwam bleef het toch 1-1.

Touwtrekken
80 ploegen in aktie bij de start indoorkompelitic
in Bathmen

Winst voor Buurse, Meddo, Vorden en Enter

De Ie wedstrijden van de winterkompetitie 1971-1972
der NTB die in manege Het Ruitenkamp te Bathmen
werden gehouden zijn in alle opzichten uitstekend ge-
slaagd. De belangstelling was buitengewoon groot; bijna
30 ploegen uit de Achterhoek, Salland en Twente bon-
den met elkaar de strijd aan.
De ploegen kwamen behalve uit Holten waar OKIA
voor een voortreffelijke organisatie zorgde, uit Buurse
Vorden, Lochem, Neede, Enter, Noordijk. Debutanten
waren de ploegen uit Eibergen (Jong Gelre), Laren,
Diepenheim en Bathmen. Onder de aanwezigen was ook
bondsvoorzitter Markink uit Barchem.

BUURSE STERK IN CATCHKLASSE
In de catchklasse (boven 720 kg) ontspon zich tussen
de 4 gegadigden een felle strijd. Ruk en Trek uit Buurse
trok alle ploegen over de beruchte streep, hoewel Hol-
ten zich pas na vele minuten gewonnen gaf.
De wedstrijdkommissie besloot dat elke ploeg maar één
keer tegen elkaar zou trekken, waaruit dus 2 winstpun-
ten behaald konden worden.

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavojgk vanaf 19.30 uur.
ledere vrijdag^eekmarkt
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg
Kindercantori^^eeftijd 8-12 jaar) zater-
dagmorgen 1^ -̂12 uur katechisatielo-
kaal Kerkstraat 15

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. N VEV fondue-avond in hotel Leemreis
13 jan. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
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
27 jan. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
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 bij deze rubriek geplaatst.

Ruitersport
L.R. DE GRAAFSCHAP

De LR De Graafschap heeft besloten als onderafdeling
een ponyclub op te richten omdat gebleken is dat hier-
voor in Vorden een grote belangstelling bestaat. Het ligt
in de bedoeling de ponyruiters niet alleen de beginselen
der rijkunst maar ook de verzorging en de omgang met
de pony's bij te brengen.
De eerste les zal worden gegeven op 8 januari bij de
manege op het landgoed 't Kiefskamp. Ter kennisma-
king worden de ponyrijders uitgenodigd om mee te rij-
den met de jaarlijkse kerstrit op 2e Kerstdag.
Onderweg zal worden gepauzeerd bij de familie Harm-
sen te Hengelo waar getrakteerd zal worden op kerst-
brood en koffie. Op 29 december zal er in zaal Eskes
een dia-avond worden gegeven waar ook de ouders van
de ponyruiters en alle paardenliefhebbers van harte
welkom zijn.
Men kan zich opgeven voor de pnyclub bij de heer Wa-
genvoort, Riethuisweg 2 of bij de leden van de rijvereni-
ging of op de rijles iedere zaterdagmorgen.

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

Grammofoonplaten

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 490,-
TAFELRADIO „Philips" met FM
van ƒ 125,— voor ƒ 90,-
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,-

Specf'cr/e prijs recorder banden
spoelgrootte

musicassettes

13 cm ƒ
15 cm ƒ
18 cm ƒ

c 60 ƒ
c 90 ƒ

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

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Wegens huwelijksfeest is onze zaak
28 en 29 december

GESLOTEN

Loodgietersbedrijf TAKKE
WILLY WEULEN KRANENBARG

Palmberg - Zelhem

Wij wensen u allen

PRETTIGE KERSTDAGEN EN
EEN VOORSPOEDIG NDEUWJAAR

LOONBEDRIJF BECK
Het Hoge 61 - Vorden

Wegens familiefeest is onze zaak
28 december

GESLOTEN

G. Weulen Kranen ba rg

Verwen uw man voor de komende feestdagen

met een leuk

overhemd
en een passende

Uw zaak

zelfbinder
in diverse tinten voorradig

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514



KERSTAANBIEDING

Zojuist ontvangen voor de dames

lange vesten
in de morekleuren bruin, aubergine,
wit en ecue.

Normaal ƒ 39,90, alleen dit weekend

f36,50
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

• •
GEVRAAGD:

een
administratieve
kracht (vr.)

voor kantoor, o.a. typen, boekhouden en voor-
komende werkzaamheden in jong, groeiend
bedrijf.

Brieven of telefonische afspraak aan:

van Wessel n.v.
TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

Banninkstraat 21 - Hengelo G
Telefoon 05753-1807

Voor de a.s. feestdagen zijn wij ruim gesorteerd
in

alle soorten
dranken

Café-restaurant

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

KERSTAVOND VANAF 18.00 UUR

EN EERSTE KERSTDAG

GESLOTEN

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
J EN A 2000 SCHAAL
1,5 liter met deksel 24,75 ƒ 19,75

fn bak- en braadgereed-
schap hebben wij 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

Gri/feerfoesfe/
(tafelapparaat) voor allerhande grill-
mogelijkheden. Kompleet met draai-
spit, lekbak en grill-rooster 168,—

nu 729,-

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Op de huishoudelijke afdeling van ons
bejaardentehuis

de Wehme
te Vorden, is dringend behoefte aan een paar

flinke meisjes
Wefk meisje wil ons
komen helpen?

Een moderne zit-slaapkamer staat
voor je klaar.

Ook extern is mogelijk.

. Salaris volgens de landelijke
regeling.

Aanmeldingen bij de direktrice, die ook gaarne
verdere inlichtingen wil verstrekken.

Nieuwstad 44 - Telefoon 05752-1448

Gevraagd: Koperen of tin-
nen ketels en kannen, 100
tot 350 gulden per stuk;
enige klokken 1000 tot plm.
1750 gulden per stuk;
kabinetten, kasten, kisten,
tafels, oude geweren, kra-
lensnoeren, tegels.
Verder voorwerpen van ko-
per, tin, goud of zilver.
Bericht aan: De Panne,
Borkeld 46a, Holten

VOLOP VUURWERK

op 29, 30 en 31 dee.

Doo-het-zelf
centrum
Harnsen

In Kerst, en Nieuwjaars-
kaarten zijn wy ruim gesor-
teerd

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstr. 6, tel. 1553

Direktie en personeel

wenst u

Prettige Kerstdagen

VORDEN

er is veel interesse
voor kleuren-TV,
en terecht

Kleur betekent een dimensie extra. Kleur is een
belevenis voor heel veel mensen. U zult 't zien.

Als u wilt in uw eigen huiskamer

kleuren tv f 1595,-
beeld 56 cm, prijs is met inruil

Erres - Philips kleuren TV
beeldgrootte 56 cm ƒ 2095 —

met inruif tot ƒ 7795,-

Philips - Erres kleuren TV
beelrgrootte 56 cm ƒ 2295,—

met inruil tot ƒ 7975,-

Vraag vrijblijvend alles wat u weten wilt

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-1546

Noeftit u de Sint Nicolaas-aktie van
dit jaar niet geslaagd?
Derf mag bes* hoor.1

De Winke/iersveren/g/ng doef haar uiterste best ieder
jaar een zo leuk mogelijke akïie te voeren. W/j, a/s
drukker van d/f blad, willen ook uw wensen eens horen.

Daarom: vul dff formulier in, knip het geheel uit, vouw
het tweemaal en doe fief in een kwarfo envelop.

U hoeft géén afzender te vermelden, hoewel dit best
mag.

Deponeer de envelop in de brievenbus van drukkerij
Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

Hebt u verdere suggesties, schrijf ons die gerust, zij
worden alle bekeken.

Hoe vond u de akfie 7977
Goed / Matig / Slecht

Hoe is uw oordeel over de grooffe van de prijzen

O één grote prijs met enkele kleinere prijzen
O vele kleinere prijzen
O de prijzen in geld uitkeren
O de prijzen in goederen uitkeren bv. radio's,

televisies, rijwielen enz.

Hoe vond u hef sysfeem puzzfe-baf/ero

Goed / Matig / Slecht

Waf vindt u van plakbonnen
dus gewoon bonnen openmaken en nakijken of er
prijzen op vermeld staan.

Goed / Matig / Slecht

Hoe vindt u één trekking per avond
bv. genummerde kassabonnen in de bus (waarvan
u zelf ook een exemplaar behoudt) en dan 's avonds
uitloten, waar dan op de bon vermelde bedrag nog-
maals kan worden besteedt (tot een maximum bedrag)

Goed / Matig / Slecht

Heeft u nog een ander idee ?

Stuur het dan in. Natuurlijk willen de kopers graag
één gulden uitgeven en twéé terug ontvangen, doch
dat is de opzet niet. Elke reeële opzet van uw kant
zal worden bestudeerd.

En nu enkele vragen welke geen betrekking hebben
op de Sinf Nico/aasaktie:

Hoe vindt u de verschillende zegels in V orden

Goed / Matig / Slecht

Waf vindf u de besfe zegef

Waf vindf u van één Vordense zegef

Goed / Matig / Slecht

Hoe vindf u hef assorfimenf van de
Vordense middenstand

Goed / Matig /v Slecht

Hoe vindt u de service

Goed / Matig / Slecht

Hoe vindf u de parkeerge/egenheid

Goed / Matig / Slecht

Vul dit formulier in!
Laat uw stem meespreken

Zorg dat er volgend jaar een aktie is

die u bevalt!


