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SUPERMARKT ALBERS WORDT 3 x VERGROOT
In de vorige week gehouden raadsvergadering van de ge-
meente Vorden werd bekend gemaakt dat de fa Albers een
supermarkt gaat bouwen op de hoek Willem Alexanderlaan-
Nieuwstad. Naar aanleiding hiervan hebben we dezer da-
gen een gesprek gehad met de heer H. A. Bogchelman,
schoonzoon van de heer Albers en manager van de huidige
supermarkt aan de Nieuwstad. Hem hebben we gevraagd
naar de plannen.
Overigens zullen weinig Vordenaren weten dat de heer J.
W. Albers in 1894 een winkel opende aan de Nieuwstad pre-
cies tegenover de huidige zaak die in 1928 werd gebouwd.
In 1957 was de fa Albers de eerste zaak ter plaatse die over-
ging tot zelfbediening, waarna in 1967 de huidige super-
m a r k t tot stand kwam. . . In tussen is de zaak zo hard gegroeid
dat we al een paai ' j aa r hebben uitgekeken naar mogelijk-
heden om het bedrijf uit te breiden. De goederenstroom, de
klantenstroom en niet te vergeten het parkeerprobleem ging
ons zorgen baren. U moet n l . niet vergeten dat de omzet
sinds l%7 on/c s touts te verwacht ingen heeft overtroffen",
a l d u s vertelde ons de heer Bogchelma. ' . ..Eerst hebben wc
nog p l annen gehad om een supermarkt te beginnen aan de
andere zijde van het dorp. Deze plannen hebben we laten
varen toen er voor ons de mogelijkheid bestond enkele pan-
elen aan de Nieuws iad aan te kopen."
Dit a l les heeft ertoe geleid dat inmiddels met de werkzaam-
heden is begonnen voor de n ieuwe supermarkt die driemaal
zo groot wordt. Van het huidige pand gaat ca 3 meter af
(voor een kantoor) , daarachter is een f l i n k e r u i m t e gekreërd
voor de a fde l ing vlees en vleeswaren. A a n s l u i t e n d hierop zal
de n ieuwe supe rmark t ve r r i j / en die 46 meter lang wordt en
15 meter breed zal zi jn.
In de supermarkt is een klein gedeelte gereserveerd dat dient
als t r e f p u n t w:!;-r hc' p u b l i e k een kopje k o f f i e kun nu 1 '
Verder is er een soort kinderspeelgelegenheid zodat moeder
r u s t i g kan w i n k e l e n . Ook komt er een terras.
Van de hu id ige P r i n s Alexanderlaan tot aan het gymnastiek-
lokaal wordt een weg aangelegd dat tevens dient als aan-
voerweg voor de fa Albers. Rechts naast het huidige pand
komt een flinke parkeerruimte. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden hoopt men medio mei de nieuwe super-
markt voor het publiek open te stellen. De werkzaamheden
worden verricht onder supervisie van hoofdaannemer Cup-
pers v.h. Bielderman.

Op de Ie Kerstdag werd in de r. k. kerk te-Kranenburg een
kerstspel opgevoerd door de leerlingen van de r. k. basis-
school en kleuterschool te Kranenburg. Pater Sutorius sprak
een korte inleiding tot de vele belangstellenden. Onder lei-
ding van de heer H. v. d. Sligte werd hierna het spel met
zang en dans opgevoerd. Er volgde een daverend applaus
voor het goed ingestudeerde kerstspel.

De KPO af del i P:.- Vorden-Kranenburg mag terugzien op
een bijzonder gi;s!;;agde kers tv ier ing , welke in zaal Schoen-
aker te Kranenburg werd gehouden, 's Middags werd de
t rad i t ione le ,. i j l l i i i t - kcrstmiddag voor de bejaarden gehou-
den. Na een t rak taüe in de vorm van koffie en gebak kwa-
men de l ee r l i ngen \ an de r. k. basisschool Kranenburg voor
het voetl icht met de jeugdmusical Teun de Speelman. De
hele zaal was e n t h o u s i a s t over het uitstekende spel en jeugd
en onderwijzend personeel kregen een warm applaus. Pater
Sutorius of m bracht in zijn slotwoord de kerstgedachten
naar voren terwijl ook een geslaagde tombola werd gehou-
den. Vanui t de zaal kwamen verschillende gunstige reakties
waardoor getracht zal worden om dergelijke avonden onder
auspiciën van de KPO in de toekomst vaker te organiseren.
's Avonds werd er nogmaals feest gevierd, maar nu door de
leden van de KPO-afdeling die hun feestavond hadden. Na
gezamenlijk koffie drinken, kerstliedjes zingen, kerstverhaal
door voorzitster A. Cuppers en enkele deklamaties, werd het
kerstdiner gebruikt.
Op 11 januari a.s. zal de KPO haar eerstvolgende bijeen-
komst houden; dat is dan de jaarvergadering in zaal Schoen-
aker met onder meer verkiezingen bestuur, jaarverslagen
enz. Op donderdag 8 februari komt er een interessante
avond waarbij dokter Bosgieter, geneesheer-direkteur van
het Berkelpaviljoen in Zutphen, zal spreken over de ouder
wordende mens.

Hoe verzin je het, maar ze staan er, met hun buksen en met
een speciale vergunning om er mee op straat te komen om
een erehaag te vormen. Het zijn leden van de schietvereni-
ging De Wildenborch bij het huwelijk van het lid Berenpas

met mej. Arfman in het gemeentehuis van Vorden. Het was
voor het eerst dat de bijna twintigjarige vereniging een
bruidegom onder de leden had.

Gemeente
nieuws

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

We vervolgen nu onze vorige week begonnen uiteen-
zetting over de
GEWESTVORMING

We eindigden toen met de vragen: „hoe staat de ge-
meente Vorden tegenover gewesten" en „wat is de vi-
sie van Gedeputeerde Staten van Gelderland"?
Voordat we deze vragen beantwoorden, willen we
eerst nog even wijzen op het boekwerk van Gedepu-
teerde Staten d.d. mei 1972; hierin gaven zij twee ver-
schillende mogelijkheden (alternatieven) voor gewes-
ten, nl. grote en kleine gewesten; wanneer we ons nu
tot de gemeente Vorden beperken, dan zou in geval
van een groot gewest, Vorden worden ingedeeld bij
Doetinchem, Wehl, Bergh, Gendringen, Dinxperlo,
Wisch, Aalten, Winterswijk, Lichtenvoorde, Ruurlo,
Zelhem, Hengelo, Lochem, Gorssel (gedeeltelijk), Zut-
phen, Warnsveld, Steenderen en Hummelo en Keppel
(eventueel zouden ook Groenlo en Borculo hier nog
bij kunnen).

In geval van een klein gewest zou Vbrden worden in-
gedeeld bij Lochem, Gorssel (gedeeltelijk), Zutphen en
Warnsveld (met nog een mogelijke aansluiting van de
gemeenten Steenderen, Ruurlo en Borculo).
Gedeputeerde Staten spraken zich al vroeg uit voor
de instelling van kleine gewesten.
Waar gaat nu de voorkeur van het gemeentebestuur
van Vorden naar uit? Wel, net als bij Gedeputeerde
Staten, naar een klein gewest; de volgende redenen
worden hiervoor aangegeven:

• de afstand tussen burger en de bestuurder is in een
kle in gewest niet zo groot als in een groot gewest:
zeer velen kennen zeer velen, zodat ook de burger
doorgaans niet tot een „vreemde" bestuurder hoeft
te spreken;

• in een kleirj gewest kunnen de deelnemende ge-
meenten gemakkelijker tot overeenstemming ko-
men, omdat:
a. men met minder standpunten behoeft rekening

te houden, en
b. in een kleine(re) groep de belangen meer pa-

rallel lopen;
• in een groot gewest kan een konkurrentiestrijd

ontstaan tussen gelijkwaardige gemeenten (bv.
Doetinchem, Zutphen, Lochem en Winterswijk).

Een klein gewest Zutphen spreekt de gemeente Vor-
den dus het meest aan. Toch is nog een voorbehoud
gemaakt; er vindt nl. in geheel oost Nederland een
bestuursonderzoek plaats onder leiding van de profes-
soren Brasz en Wijnbergen; zij onderzoeken hoe de
taken van gemeentebesturen het beste kunnen worden
verricht, dus ook welke gemeenten het beste samen
bepaalde problemen kunnen aanpakken (Bv. ruimte-
lijke ordening, rekreatie, openbaar vervoer, volksge-
zondheid, brandweer e.d.); als nu uit dit onderzoek
blijkt dat de gemaakte keuze van Vorden niet geheel
juist is, dan kan nog van gedachten worden veranderd.
Bovendien vindt het gemeentebestuur het wenselijk
om eens te onderzoeken of de struktuur rijk-provin-
cie-gemeente in de huidige vorm wel moet blijven be-
staan, als de gewesten er komen.
Hoe nu denken de gemeenten om Vorden over ge-
westvorming?
• Gorssel heeft gekozen voor een gewest Deventer-

Zutphen-Lochem, waarin ook Vorden.
• Zutphen heeft in eerste instantie gekozen voor een

klein gewest Zutphen, net als Vorden.
o Warnsveld wilde nog geen keuze doen, omdat vol-

gens haar eerst de resultaten van het bestuurson-
derzoek moeten worden afgewacht.

• Lochem denkt ongeveer net als Warnsveld.
• Steenderen kiest voor een groot gewest.
• Ruurlo ziet in principe wel iets in een gewest

waarin zowel Doetinchem als Zutphen zitten.
Mede naar aanleiding van de reakties van de Gelderse
gemeenten, hebben Gedeputeerde Staten van Gelder-
land uiteindelijk in november 1972 aan de minister
van Binnenlandse Zaken geadviseerd om in Gelder-
land kleine gewesten in te stellen; de argumenten hier-
voor komen ongeveer overeen met die van Vorden.
Voorlopig moet dus worden afgewacht hoe de rege-
ring in Den Haag zal handelen, nadat ze van alle
provincies de adviezen heeft binnengekregen.
Voor belangstellenden onder u volgen nu nog de data
van de raadsvergaderingen in het jaar 1973: 23 janu-
ari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni,
21 augustus, 18 september, 23 oktober, 20 november
en 18 december; alle data vallen op een dinsdag.
Tenslotte wenst het gemeentebestuur van Vorden u al-
len een gezond en gelukkig jaar 1973 toe.

SOLQ( 'k Wf
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L .

KOERSELMAN CASSETTES

Wehme nieuws
Woensdag 20 december werd aan de bewoners van ons huis
een avond aangeboden door het Vordens Mannenkoor. Dit
koor onder de bekwame leiding van de heer Nijhof beschikt
over zeer goede krachten, wat tot uiting kwam in het ver-
zorgde programma, waarvan het gedeelte na de pauze be-
stond uit een aantal kerstliederen. Het was voor ons een
prachtige avond. Na een dankwoord van een der bewoners
en een verzoek voor een spoedige herhaling, werd deze
mooie avond besloten.
De CJV Vorden verzorgde voor ons huis een gezellige
avond door plaatjes te draaien van vroeger en nu. De bewo-
ners hebben naar hartelust meegezongen, waaruit bleek dat
het in goede aarde viel. Mede door het sukses van deze
avond is het mogelijk dat we in de toekomst nog eens een
avondje zullen verzorgen, aldus de CJV.

BETALING
ABON N EM ENTSGELD
Voor l januari 1973 kan het abonnementsgeld
voor Contact weer worden voldaan op de volgende
manieren:

PER GIRO l 20 58 67

PEK RAIFFEISENBANK VOBDEN

PER AMBO-BANK VORDEN
ten name van drukkerij Weevers b.v.

OF TEN KANTORE DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 12 TE VORDEN

Hef abonnemenfsge/d
bedraagt f 75,- per jaar
exfc/usief ffikasso

Wordt u na l januari 1973 een kwitantie aange-
boden, dan komt er f 2,- inkasso. en administra-
tiekosten bg Redaktie

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 31 december (Oudejaarsdag):
10.00 uur ds. J. H. Jansen; 19.00 uur ds. J. H. Jansen

Maandag l j a n u a r i (Nieuwjaarsdag):
10.00 uur ds. J. C. Kra jenbr ink (na de korte dienst is er een

• ' c t ingsb i j eenkomst met k o f f i e in het katcchisatielokaal)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 31 dec. 10 uur ds. A. J. G. Dronkert, Geester-Gelsel.
19.00 uur ds. .1. B. Kuhlemeier
Maandag l j a n u a r i 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier

R.K. KERK VORDEN
zaterdagavond om 17.00 uur ; zondag om 10.00 uur ; door de
weck woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
dooi de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

/ONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

o l dec. en l j a n u a r i dr. Van Tongeren, tel. (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00
tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot woensdagmorgen 7.00 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens 7 u.
dokter Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

Per l januari 1973 is zr. H. G. Nagelhout te Amersfoort be-
noemd tot wijkverpleegster in Vorden. Zij volgt zr. Stoop op.
Zr. Nagelhout komt te wonen in de woning van zr. v. d.
Schoot aan de Burg. Galléestraat 38. Zr. v. d. Schoot is
verhuisd naar Het Wiemelink 39, telefoon 2179. Het tele-
foonnummer van zr. Nagelhout wordt 2120.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

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

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

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. (05750)2,931

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



HET BESTUUR VAN

DE DAMCLUB VORDEN

maakt bekend, dat de prijzen van de verloting
op de navolgende lotnummers zijn gevallen:

De prijzen zijn af te halen bij B. NIJENHUIS,
Zutphenseweg 125 te Vorden tegen overlegging
van de winnende loten

Heden heeft de Here tot Zich genomen, onze
lieve vrouw en moeder

Geertruida Wilhelmina Wevers-Tolkamp

op de leeftijd van 46 jaar

De Here is mijn Herder mij ontbreekt niets

G. H. WEVERS
Henk
Jan en Geerte
Wim

Vorden, 21 december 1972
Het Hoge 16

De begrafenis heeft op 23 december plaats gehad
op de Algemene Begraafplaats te Vorden

Voor de
jaarwisseling

Diverse schotels
Salades
Karbonades
Haantjes
Bitterballen

Gaarne vroegtijdig bestellen
TELEFOON 05752-1905

Wij wensen u allen

een voorspoed/g nieuwjaar

BAR - AUTOMATIEK

De Posthoorn
H. MEENINK
Dorpsstraat 28 - Vorden - Telefoon 1905

U WENSEN WIJ MET ELKAAR
PRETTIGE FEESTDAGEN EN
HOPEN U IN 1973 IN GEZOND-
HEID TE MOGEN BEGROETEN

Automobiel-, garage- en rijwielbedrijf
TRAGTER en personeel

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder
VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

Fa BONGERS-UENK
Vorden

Café üenk

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Schildersbedrijf

J. M. (/iferweerd en personeel

wenst allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Redaktie en bezorgers van

Contact wensen u allen
gelukkig Nieuwjaar

Vamor rijschool
G. BULTMAN

HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 - VORDEN

SPECIAAL AANBEVOLEN SCHOTELS

VERSE KREEFT
HORS D'OEUVRE
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSALADE
RODE ZALMMAYONAISE
BITTERBALLEN
VLEESKROKETTEN
VLEESPASTEITJES
BORRELGARNITUIIR ENZ.

GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN !

BINNEN- EN BUITENLANDSE

LIKEUREN, WIJNEN EN

GEDISTILLEERD

PRACHTIGE ZAAL

BESCHIKBAAR VOOR

BRUILOFTEN EN PARTIJEN

EN TEVENS KLEINE

VERGADERZALEN

Maandag l jan. a.s.

DANSEN
muziek:

WE FLAMINGO'S

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Veilig Verkeer Vorden

wenst u voor 1973:

EEN BEHOUDEN ONDERWEG
ZIJN EN EEN
VEILIGE THUISKOMST

VOETBALVERENIGING

„Vorden"

wenst leden, donateurs en
toto-deelnemers

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DER WAL B.Y.
Het Hoge - Vorden

Wij wensen allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bloemisterij Wehmezichf
G. Klein Haneveld - Nieuwstad - Vorden

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kranenbarg
en medewerkers

Zang/es ?
ELLEN DE WAARD-
STROEVK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook piano/essen
voor beginners

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

SchlldersbedrtJf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insullndelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

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

FOTO ZETLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
golegenheidskleding voor
heren, In zwart en grU»

GEBR. WILLEMS
kleermakertJ, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Wij wensen u
een voorspoedig 1973

Nutsspaarbank
(BONDSSPAARBANK)

Dorpsstraat 15

Vorden
>,£ Opgericht 1819

VUURWERK
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,
knetterfonteinen, vliegende vlinders en diverse soorten
chinees vuurwerk

Verkoop 27, 28: 29 en 30 december

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektie

Comp/èfs en
4vondjaponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de

omgeving /

De Vordense Bakkers
delen u mede, dat zij

dinsdag 2 januari a.s.
gesloten zijn !

DE GEZAMENLIJKE BAKKERS



Benzinestation AR AL V orden

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen u

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

BAKKERIJ VAN ASSELT
en medewerkers
Nieuwstad 9, Vorden Linde, Vorden

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

A. Beeftink en personeel
Joostinkweg 12 - Vorden

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

H. J. Berends
Landbouwsm^derij en konstrukties . Linde

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

FA B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 Vorden Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig ni

Wfl wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Sigarenmagazijn — IJssalon

D. Boersma
Dorpsstraat 6

Auto Boesveld
VORDEN

wenst al haar cliënten

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

FA H. J. BOSCH & ZN

Timmer- en aannemersbedrijf

wenst vrienden en haar clientèle

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

DE WELKOOP-L4NDBOUWWINKELS
te Hengelo G, Linde, Ruurlo en Vorden

wensen u
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

V.LC. „DE GRAAFSCHAP"
Afd. Welkoop-landbouwwinkels
Hengelo G, Linde, Ruurlo en Vorden

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

Wenst leden en medewerkers

en alle carnavalsliefhebbers

een voorspoedig

en gelukkig nieuwjaar

Boekhoudbureau & Makelaarskantoor

J. W. M. Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-Et man

wenst cliënten en vrienden

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Beatrixlaan 18

FA G. J. BABINK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

FA G. BARGEMAN & ZN
wenst allen een
gelukkig en voor
spoedig nieuwjaar

FAM. BEERNEVG
wenst alle clientèle
en bekenden
gelukkig nieuwjaar

Loonbedrflf BECK
wenst alle klanten,
vrienden en bekenden

EEN GOED NIEUWJAAR

Schildersbedrijf - verf handel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden

wij wensen clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

H. J. BOSMAN
Loonbedrijf - Larenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

WasserJJ
BRANDENBARG
B. Siebelink

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

A BRANDENBARG & ZN
vee- en varkenshandel

wenst zijn clientèle
een voorspoedig
nieuwjaar

Noodslachtingen tel. 05750-
9713 b.g.g. 05752-1270

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FOTO DOLPHIJN

J. J. DIJKERMAN
Bloemen - Planten
Groente - Fruit

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

Wij wensen allen een
voorspoedig
nieuwjaar

SigarenmagaztJn
'T CENTRUM
G. W. Etjerkamp

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Aannemersbedrijf Harmsen
en
Doe-het-zelf Centrum

FIRMA GOSSELINK
Transportbedrijf

wenst clientèle en
bekenden een voor.
spoedig nieuwjaar

Sigarenmagazfln
Boek- en kantoorboek-
handel
„JAN HASSINK"

wenst allen
voorspoedig
nieuwjaar

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA & ZN

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
GELUKKIG ND3UWJAAR
Boekhandel
HIETBRINK
Telefoon 1253 - Vorden

JANSEN
't Schoenenhuls _ Pedicure

wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

D. J. JANSEN'S B.V.
Vee en Vlees
en medewerkers

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Hoveniersbedrtjf
Fa Gebr. KETTELERIJ
en medewerkers

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

KEUNE
wenst alle clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig
nieuwjaar

Wfl wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE KTJRZ
Industrieweg 7
Burg. Galléestraat 48

SLAGERIJ M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. F. LEBBINK
Onstein E 47

A. J. LETTINK
Smederfl

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

Wij wensen allen
veel heil en zegen

H. LUTH, Nieuwstad 4
Textiel . KonfekOe

Autorijschool

DE EENDRACHT
Wenst allen

een geslaagd nieuwjaar

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

A. R. Heuvelink
Kranenburg - Mengvoedercentrale RUVEVO N.V.

wenst alle afnemers, vrienden en
kennissen
EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

BAKKERIJ HOF, de echte bakker

Het Hoge - Vorden

wenst u allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WIJ WENSEN U ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

B.V. Machinefabriek G. ten Have

Industrieweg - Vorden

Slagerij Jansen

WtJ wensen allen

EEN GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij hopen u ook in het nieuwe jaar
op prettige wijze te bedienen

Het bestuur van de buurtvereniging

Kranenburgs Belang

EEN HEEL JAAR LANG

DE ALLERBESTE WENSEN

VOOR ALLE MENSEN

Door Frans: u weet wel

Frans Kruip

Garage Kuypers
EN PERSONEEL

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. Lammers
Meubel en lederwaren

Benzinestation „'t Medler"
A. J. EIJKELKAMP

WENST ALLEN EEN GELUKKIG
EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Fa Koerselman

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

FAM. A. J. W. MEMELINK
Vivo - Z.B.
Vorden

wenst u allen
gelukkig nieuwjaar

ALG. BOND ,MERCURIUS'
afdeling Vorden

wenst zijin leden en
huisgenoten een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FAM. W. PARDIJS

J. REINTJES
Alle verzekeringen

wenst clientèle
en vrienden
een
gelukkig nieuwjaar
Wij wensen u een
gelukkig nieuwjaar

FAM. G. REMMERS

H. J. REMMERS
Zutphenseweg
Vorden

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

J. SLAGER
Burg. Galléestraat

wenst clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en kennissen een
alleszins
gelukkig nieuwjaar

SMIT
Zutphenseweg
Vorden

Wij wensen onze
cliënten en kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FA STJETERS
Kranenburg

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Schoenmaker^ VISSER
H. K. van Gelreweg 4
Vorden

Slagerfl
B. G. VLOGMAN
v/h Kieskamp

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Varkens- en paardenhandel
G. H. VOSKAMP

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig 1973 toe

Droglsterfl
DE OLDE MEIJLLE
J. M. v. d. Wal & Zn
Gediplomeerd drogist

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen alle
clientèle, vrienden en
kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FAM. WET7STENENK
en personeel
schildersbedrijf 't Hoge 31
Vorden

J. H. WDL.TINK
wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig en
gezegend nieuwjaar

DINT WOLSING
Algehele voetbehandieling

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wfl wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden een
gelukkig nieuwjaar

TH. B. WOLTERING
Loonbedrflf
Onstein E 86 - Tel. 6665
Vorden

Vuurwerk
Volop vuurwerk

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Boekhoudbureau

Klein Lebbink
B. J. MAALDERINK - R. J. THOMASSEN

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

EEN VOORSPOEDIG EN

GELUKKIG NIEUWJAAR

wenst u

Fa Martens
wapen, en gporthandel, Zutphenseweg

Vee- en Varkenshandel

MEENINK
Zutphenseweg 84 - Vorden - Telefoon 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

Fruitteeltbedrijf Medler
H. Huitink - Vorden

wenst al zijn clientèle, vrienden en

kennissen een

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen al onze clientèle

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café . SUjterfl

„'t Wapen van 't Medler"
FA GEBR. EYKELKAMP . Telefoon 6634

OUDEJAARSAVOND GESLOTEN

Bakkerij en levensmiddelenbediijf

Oplaat
WILDENBORCH

Het bestuur der sportvereniging

„Ratti"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
en poolleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Vee. en varkenshandel

J. G. Reintjes
Vordensebinnenweg 2 - Lochem

wenst allen een

VOORSPOEDIG EN GELUKKIG

NIEUWJAAR

Fa H. J. Ruiterkamp & Zn
Timmer- en aannemersbedrijf

wenst vrienden en bekenden in alle
opzichten een

VOORSPOEDIG en GELUKKIG 1973

<! ii lid: M
RAADHUISSTR.. VOROEN

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Autorijschool Schuppers
Telefoon 1913

wenat leerlingen, oud-leerliingen,
vrienden en bekenden
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

J. Th. Slotboom
Kieftendorp - Telefoon 7278 Hengelo

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar
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VOBDEN

VOOR 1973 IS DE KONTRIBUTIE VASTGESTELD
OP f 17,50

Tot l februari 1973 kan de kontributie worden voldaan
door overschrijving op
I'OSTGIRO 847903
COOP. RAIFFEISENBANK - VORDEN
AMRO BANK _ VORDEN
ten name van Het Groene Kruis te Vorden

Na l februari zal u een kwitantie worden aangeboden, verhoogd met f 0,75
inkasso- en administratiekosten

Kilo SUIKER (max. 2 kg) van 128 voor 100

Liter HALFVETTE MELK van 74 voor 59

10 EIEREN nu met 30 cent REDUKTIE !

Pak vacuüm SPAR KOFFIE van 236 voor 208

Litersblik SPAR TOMATENSOEP van 185 voor... 159

Blik WEENSE WORSTJES van 115 voor 98

Pak KOOPMANS KRISTALBLOEM van 76 voor 71

Baal Spar CHIPS van 98 voor 79

HAANTJES per kilo nu 318

Doos Tilburry BIER van 370 voor 328

100 gram PATé van 75 voor 59

500 gram JONGE KAAS 268

Fles alcoholvrije LIKEUR van 155 voor 139

GRATIS MOEZELGLAS bij 2 flessen Moezelwijn

Fles FRAMB.-BESSENWI JN van 425 voor . . 298

REMMERS
SUPERMARKT

DE SPAR1

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphen seweg 41 Telefoon 1281

Waf u maar wilt

kleuren of zwart-wit kijken
radio luisteren
stereo platen draaien

KLEURENTELEVISIE
De modernste kleuren toestellen in verschillende beeldgroottes
met goede inruilmogelijkheid
Prijzen zonder inruil vanaf f 1898,-

TELEVISIE
Zwart-wit groot beeld apparaat met moderne drukknop
kanalenkiezer merk Indesit f 499,-
Televisie 'Schaub Lorenz' beeld 61 cm f 548,-
'Erres' en 'Philips toestellen met ruime inruilmogelijkheid

FM STEREO R4D/O
met boxen vanaf f 498,-
Stereo radio meubel f 575,-

PLATENSPELERS
Koffermodel mono vanaf f 125,-
Stereo platenspelers met boxen f 299,.

GRAMMOFOONPLATEN
langspeelplaten stereo vanaf f 5,90

CASSETTERECORDERS
Erres kompleet met draagtas en toebehoren
van 169,- nu f 129,-

RADIO CASSETTERECORDERS
vanaf f 299,-

DRAAGBARE RADIO
Philips met FM en oortelefoon van 168,- nu f 149,-

STEREO SET PHILIPS
versterker 2x9 watt, platenspeler, boxen en één
grammofoonplaat gratis f 449,-

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Café Lettink
Gesloten

Nieuwjaarsdag,
Oudejaarsavond
en zondag om 5 uur

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

G. W. Eijerkamp
Vorden

fel. 1386

DAN BE :iM

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. 1 maart 1973 verzorgen wij uw

binnenschilderwerk met subsidie ad f 15,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Uw nieuwjaarskaarten
al verzonden?
Ruime sortering vindt u bij
Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Vanaf l januari 1973 oefent
dr van Tongeren de huis-
artsenpraktijk uit in zijn
tijdelijke praktijkgebouw:

Hoek Horsterkamp-
Pr. Christinalaan

Dit zolang de bouw van
zijn nieuwe woning duurt
Spreekuren: ma t.m. vrij
van 8.00-9.30 uur
en volgens afspraak
Spreekuur voor a.s. moeders
dinsdags 14.00-15.00 uur
Telefoon praktijkadres 1828

|el. huisadres (het Kerspel
) 1678

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Te koop drachtige vaars
31 dec. aan de telling
G. J. Rossel
Deldensebroekweg 6

FRUIT IS GEZOND .'

GOUDREINETTEN

GOLDEN DELICIOUS
reeds vanaf f 8,- per kist

HAND- EN STOOFPEREN

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

FruitteeltbedjM

MEDLER

Speciaal voor oudejaarsavond

KIPSALADE
iets aparts, bijzonder lekker!

Verder maken wij voor u de bekende

HUZARENSALADES

RUSSISCHE EIEREN

HORS D'OEUVRE

Bestellingen worden tot zaterdagavond aangeno-
men. Zondag café geopend tot 5 uur

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

't Wapen van Vorden
F. P. Smif Telefoon 1391

Rusthuis 'De Wehme'
TE VORDEN

Voor spoedige indiensttreding of later gevraagd:

HULP
op de siekenafd.
en

Huishoud, hulpen
in- of extern, bij voorkeur 18 jaar of ouder

Salaris volgens richtlijnen van de Ned. Federatie voor
Bejaardenzorg

Inlichtingen bij en schriftelijke of mondelinge sollicitatie aan de direktrice
van het rusthuis 'De Wehme', Nieuwstad 44 te Vorden - Telefoon 1448

Nagekomen familieberichten

Heden overleed geheel onverwachts, in het alg.
ziekenhuis te Zutphen onze innig geliefde man
en vader

ALBERT BRUGGEMAN
echtgenoot van A. Bruggeman-Rietman

op de leeftijd van 48 jaar

Diep betreurd door ons allen

A. Bruggeman-Rietman
Wim
Ab
Jaap

Vorden, 21 december 1972
Joostinkweg 10

De begrafenis heeft plaatsgehad c^p 26 december
op de alg. begraafplaats te Vorden

Heden nam de Here tot Zich, mijn lieve vrouw,
onze lieve zorgzame moeder, oma en dochter

EVERDINA JOH A N N A 14 UK K NP A S-N ORDE

op de leeftijd van ruim 74 jaar

Vorden: H. J. Berenpas
Roden (Dr.) : F. J. Berenpas
Mildam (Fr.): J. W. Berenpas

Vorden: J. A. Berenpas
M. Berenpas-v.d. Kamp

Zutphen: W. Berenpas
Zutphen: H. J. Berenpas

E. Berenpas-Bargeman
Vorden: W. Berenpas

A. C. S. E. Berenpas-Brandwijk
Aalten: H. W. Berenpas-Zweverink

en kleinkinderen

Verzoeke geen bloemen

Vorden, 26 december 1972
Nieuwstad 41

De rouwdienst zal plaats vinden D.V. vrijdag 29
dec. 1972 om 13.00 uur in de Geref. Kerk, Vorden
De begrafenis zal plaats vinden D.V. vrijdag 29
dec. op de algemene begraafplaats te Vorden
om 14.00 uur
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het
jeugdcentrum, Insulindelaan te Vorden
De overledene is opgebaard in de Aula van 'De
Wehme', Nieuwstad 44 te Vorden, bezoek van
17.00-18.00 uur

Heden werd op 74 jarige leeftijd uit onze familie
kring weggenomen onze lieve zuster en nicht

EVERDINA JOHANNA NORDE

echtgenote van H. J. Berenpas

fam. Norde, Ruurloseweg 44
fam. Norde, Ruurloseweg 48

fam. Norde, Kostedeweg 2

Vorden, 26 december 1972

Op 21 december 1972 overleed onze geachte
medewerkster

MEVR. G. W. WEVERS-TOLKAMI»

Wij verloren in haar een fijne kollega en mede-
werkster.
Haar opgewekte karakter was een voorbeeld
voor ons allen

Direktie en personeel
CONFECTIEBEDRIJF LAMMERS

Voetbalvereniging 'Vorden'

wenst leden, donateurs en toto-
deelnemers 'n voorspoedig nieuwjaar
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In Vorden gebeurde weer heel wat!

Een greep uit
het afgelopen jaar

Nu het jaar 1972 bijna ten einde is, hebben we een greep
gedaan in de achter ons liggende maanden om te zien wat
er zoal in Vorden heeft plaatsgevonden.

Begin maart kwam het rapport van de Ver. van Ned. Ge-
meenten uit. Deze vereniging heeft op verzoek van de raad
destijds een onderzoek ingesteld naar de behoefte aan voor-
zieningen voor de lichamclijkc^fcvocding en de sportbeoefe-
n ing in Vorden. Als opvolger ^^notaris Rombach die naar
Oosterbcek vertrok, werd in maart de heer H. Ph. Callenfels
uit Steenderen tot no ta r i s in Vorden benoemd. De heer J.

.uenen was terzelfdcrtijd 50 jaar bestuurslid van de
eveneens gouden bijenvereniging Macht van 't Kleine. Mo-
torcoureur Jan Ooslerink kree^^ind maart een supportcrs-
club. R a t t i l a fdel ing zaterdalM^rd deze maand kampioen.

Hen paar maanden later zou Vorden l a fde l i ng zondag de-
graderen naar de 2e klas.

De heer Callenfels nieuwe notaris

Tijdens een zeci d r u k bc/.ochte receptie nam dokter Lulofs
en zi jn echtgenote eind j anua r i afscheid van de gemeente
Vorden om zich elders als bedrijfsarts te vestigen.

Burgemeester A. E. van Arkel herdacht l februari het feit
dat hij 25 jaar als burgemeester aan de gemeente Vorden was
verbonden. Hieraan wijdde de raad een buitengewone ver-
gadering. Na 25 jaar de voorzittershamer te hebben gehan-
teerd nam de 80-jarige oud-wethouder van Vorden, A. J.
Lensclink begin van het jaar afscheid van de vereniging tot
bevordering van het land- en tuinbouw- en huishoudonder-
wijs in Vorden,

Opening Sportkomplcx SV Ratti

25 jaar Schoolderman

Op 4 april werd de speeltuinvereniging „Vorden" opgericht.
De dames l en 2 alsmede de heren l van de volleybalvereni-
ging Dash werden kampioen in hun afdeling. Het voormalige
pand Coveco aan de Burg. Galléestraat werd verkocht aan
de N.V. Aptito uit Langeraar. Burgemeester Van Arkel en
de heer J. Bielderman werden gehuldigd voor 25 jaar be-

Afscheid dokter Lulofs

stuursl id van de VVV Vorden. De Nutsblokfluit en melo-
dicaclub def i leerde 30 april voor Hare Majesteit de Konin-
gin. De Vordense zuivelfabriek nam afscheid van voorzitter
Ci. W. Winkel .

Van der Wal bestond 40 jaar

Sjoerd H. Aartsen werd in mei landelijk kampioen heren-
maatkleding. De werktuigenvereniging Medler-Linde nam
eind mei afscheid van voorzitter Waarle. De avondvier-
daagse te Vorden werd dit jaar door 878 personen volbracht.

De heer Van Dijk herdacht eind jun i het feit dat hij 25 jaar
geleden benoemd werd tot onderwijzer aan de openbare la-
gere school. In juli kon Vorden genieten van het Hongaarse
dans- en muziekensemble Varpolata. Als opvolger van pas-
toor Van Berkel werd pastoor Sutorius geïnstalleerd evenals

Glas in lood raam VVV

De heer Potman koninklijk onderscheiden

zijn assistent pater Keverkamp uit Keyenborg. De heer G.
'otman ontving bij zijn pensionering de zilveren medaille

van de Orde van Oranje Nassau. De Achtkastelenrit van De
Graafschaprijdcrs trok dit jaar plm. 500 deelnemers.

In augustus verliet zuster Stoop na 19 jaar wijkverpleegster
te zijn geweest, Vorden. Zaterdag 26 augustus nam de SV
Ratti haar nieuwe sportkomplex annex kleedakkomodatie in
gebruik. De Olympiade voor de Vordense schooljeugd trok
400 deelnemers.

Touwtrekkers uit Vorden namen in september deel aan de
Europese kampioenschappen in Wales. Terzelfdertijd maakte
dokter De Vries bekend zijn huisartsenpraktijk te willen
neerleggen. In het buurtschap Wildenborch werd afscheid
genomen van het hoofd van de Prinses Julianaschool de heer
Mackaay. Hij werd opgevolgd door de heer Van Oei uit
Hengelo.

Maandag 16 oktober werd de heer Scherpenzeel sr pauselijk
onderscheiden vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de
R. K. gemeenschap Vorden-Kranenburg.
De fa Schoolderman herdacht het 25-jarig bestaan terwijl
drogisterij v. d. Wal en transportbedrijf fa Woltering & Zn
hun 40-jarig bestaan herdachten.

Eind van dit jaar kwam vanuit het gemeentehuis het opti-
mist ische geluid dat de gemeentebegroting voor l')73 sloot
met een batig saldo van ruim ƒ 368.000,-. Tevens bleek dat
ru im 20 mille was uitgetrokken als subsidies voor diverse
verenigingen.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bfj pick-
nickplaats Wildenborohseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
l c woensdag van de maand klachtenavond
NVV
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
ne l ingen b l o k f l u i t ; 10.45-11.30 uur gevorder-
den b l o k f l u i t ; 11.30-13.30 uur beginnelingen
melodica

30 dec. Jeugdsoos Vjoe oudejaarsviering
3 jan. Jeugds. Vjoe kreatieve middag schooljeugd
6 jan. Jong Gelre Nieuwjaarsbal (zaal Smit)
' i jan. Jaarvergadering KPO
18 jan. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
20 jan. Prinsenbal „De Deurdreajers" met de nieuwe

Prins in zaal Schoenaker
jan. Feestavond vv Vorden zaal Smit

2 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre
3 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre

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

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

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

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

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

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

31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker

23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink

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.

Touwtrekken
De eerste touwtrekwedstrijden van de wintcr(indoor)kompe-
t i t i e 1972-1973 van de Nederlandse Touwtrekkers Bond in
manege De Gompcrt te Hengelo Gld zijn in alle opzichten
een sukses geworden. De belangste l l ing voor deze eerste wed-
strijd was zeer goed. Bijna 2 5ploegen uit de gehele Achter-
hoek, Twente, Salland en de Veluwe bonden in felle en lang-
durige duels de strijd met elkaar aan. De achttallen kwamen
behalve uit Hengelo - waar de TTV Door Vriendschap Op-
gericht (DVO) uit Dunsborg voor een v o o r t r e f f e l i j k e orga-
n i s a ' i e had gc/orgd - onder meer uit Hek veld. Vorden, Eer-
beek, Hol ten . Bathmen, Buurse. liorculo Noordijk, Warns-
vlcl. Me ' ldo . /elhcm en Lochcm.

Evenals op de vorige indoorweclstri jden toonde Bekveld op
,.eigen veld" zich bijzonder sterk in de zwaargewichtklasse
720 kg A. Het Hengelose achttal trok alle tegenstanders over
de streep. Warken, dat zich minutenlang staande hield in de
felle s t r i jd tegen de mannen van Berenpas werd op het laatst
afgefloten. Noordijk was ook uitstekend op dreef en kwam
in aanmerking voor de tweede plaats. Het Winterswijkse
Jonge Kracht, dat onlangs haar televisiedebuut maakte in de
NCRV-zcskamp, bleek over onvoldoende reserves te beschik-
ken om zich in de kopgroep te plaatsen.

Noordijk had in de B-klasse haar beste ploeg opgeroep. Geen
van de overige teams - zelfs niet het sterke Jong Gelre acht-
tal van Eibergen - wist het hoofd te bieden aan de ruk- en
trekkracht van Meulenkamp c.s.

In de 640 kg A-klasse waar liefst zes ploegen elkaar in felle
duels de punten probeerden af te snoepen, werd het favoriete
achttal van Bekveld de dupe van de strenge handhaving van
het wedstrijdreglement. Bij een door de wedstrijdkommissie
gehouden steekproef bleek het Hengelose team te zwaar en
raakte door diskwalif ikatie de eerste plaats (6 punten) kwijt.
Hiervan profiteerden de runner-ups, ditmaal liefst drie ploe-
gen nl. Vorden, Eibergen en Holten. Deze werden nu eerste
met elk vier winstpunten, Bathmen werd tweede en Noordijk
kwalificeerde zich als derde.

Het Borculose Heure toonde zich in de 640 kg B-klasse
bijzonder sterk. Op zeer kundige wijze versloegen zij al hun
tegenstanders waaronder ook Bekveld en het team van DVO
dat goed partij gaf. Na Bekveld als tweede was de derde
plaats van DVO ongetwijfeld een grote verrassing voor de
overige teams. Houvast uit Lochem en Warken konden tot
een gedeelde vierde plaats komen terwijl Bathmen en Eiber-
gen ook met eenzelfde aantal punten genoegen moesten ne-
men met een vijfde plaats. Oosterwijk verloor alle ontmoe-
tingen.

Het toernooi dat door voorzitter Th. Jaaltink van DVO
werd geopend, was dankzij een vlotte jurering precies op tijd
ten einde. Het volgende indoortoernooi zal plaats hebben
op zaterdagavond 20 januari in manege Het Braamveld in
Warnsveld en wordt georganiseerd door TV Warken.



Gevraagd

medewerkers
zowel mnl. als vrl.

Aptito n.v.
fabriek v/h Coveco
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND

29 december zijn wij

gesloten
Tovens dinsdag 2 januari

gesloten
DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat ~ Vorden
Telefoon 1486

Voor de
a. s. feestdagen

OLIEBOLLEN

HUZARENSALADE

IJSSCHOTELS enz. enz.

Café-Wegrestaurant

de Boggelaar
Warnsveld - Telefoon 05752-1426

GOEDKOOP adverteren!

Door aanschaf van een

stypegietapparaat
kunnen wij zelf uw matrijzen af-
gieten.

U wordt wel verzocht de matrijzen te
bezorgen vóór maandags 18.00 uur
vóór iedere verschijningsdatum.

Drukkerij WEEVERS b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

Winkels/uitingen tijdens
oud en nieuw

Woensdag 27 dec. t.m. 6 uur open
Donderdag 28 dec. t.m. 6 uur open
Vrijdag 29 dec. koopavond t.m. 9 uur
Zaterdag 30 dec. t.m. 5 uur open

DENKT U ER EVEN AAN !

Dat de

jubi/eum-cheque
uitgegeven door ons tijdens de

jubileum-aktie

uiterlijk tot zaterdag 30 dec. a.s. nog
besteed kunnen worden

Wij danken u nog voor de vele felicitaties, bloe-
men en kadoos die wij tijdens het 25-jarig jubileum
van onze zaak van u mochten ontvangen

Tevens wensen wij u allen nog
EEN VOORSPOEDIG 1973

Ui H H: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

NIEUWJAAR

Twaalf slagen
vellen 't oude jaar
en dragen
dit dode eeuwigheidsatoom
met luid gebaar
in den doom
der nooitkcrendc tijden
blijdschap waart er om
bij dit verscheiden
alom
nieuwe illusies, nieuwe hoop!
een nieuw jaar begint zijn loop.

MAX HOLT

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

RUILVERKAVELING ANNO 1972

Volgens mij heeft de ruilverkaveling ten doel om een ieder
mooie rechte kavels toe te delen, dit is pr ima, ben ik een
voorstander van. Maar dit gaat schijnbaar niet altijd op, hoe-
wel dit wel kan .
Waarom moet n l . iemand die van hoofdberoep geen land-
bouwer is, hiervan de dupe worden? Wat is nl. het geval?
Op vrijdag 22 december verschenen er enkele mensen van de
ruilverkaveling, 9 man sterk, en 3 mensen van de rijkspolitie
om even iemand een stuk land afhandig te maken, om van
diefstal op klaarlichte dag nog maar niet te spreken.
Er werden palen geslagen en prikkeldraad er langs gespan-
nen. Kan zoiets in v r i j Nederland tegenwoordig ook al?
Als het betreffende perceel er dan beter op werd, was het
dan nog daar aan toe, maar het was een behoorlijk recht
stuk en nu, volgens het plan van de ruilverkaveling, wordt
het een heel raar haaks stuk met zes hoeken.

Het is wel heel vreemd dat de kommissieleden van de rui l -
verkaveling welke zelf landbouwers zijn, het niet willen zien
dat dit stuk land er veel slechter van wordt en moeilijk te
bewerken is. Je bent toch geen landbouwer, zeggen ze dan,
maar dit doet volgens mij niets ter zake. Het is toch ons
eigendom en ons goed recht om dit te behouden, al heb je
dan tegenwoordig maar bitter weinig meer te vertellen.

Als er toch ergens sprake is van onrecht en onbill i jkheid,
dan is bovenstaande hiervan een sprekend voorbeeld. Als de
mensen van de ruilverkaveling geen andere oplossing weten
(die is er trouwens wel) dan hadden ze beter met hun palen
en prikkeldraad naar de maan kunnen gaan. Hopenlijk dat
deze mensen in het nieuwe jaar een beter inzicht in de toe-
deling zullen hebben.

Een benadeelde,
(naam en adres bij de redaktie bekend)

HEBT F AL ZO'N HEERLIJKE

KOÜbE
SCHPTEL
BESTELD?

Hufcrrenso/ade
Russische eieren

in iedere prijsklasse

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

BESTELT IT EVEN OP TIJD ?

Het bestuur van de

Muziekvereniging Concordra
wenst u allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

VUURWI !RK
nu extra GOEDKOOP !

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

Gevraagd per l februari, een net

winkelmeisje
± 18 jaar of ouder

Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 - Vorden

Familiebe richten

NIEUWS VAN

DE KERKEN

CIRO 777
Ook op deze plaats willen we u opmerkzaam maken op de
nationale aktic HEEL VIETNAM. Ciiro 777, Den Haag.
Als de vrede komt (komt er vrede . . .? Bidden we er
voor'.' Wordt er aan gewerkt?) dan moet er wat geheeld
worden in dat kapotte, arme Vietnam.
Kerkelijke hulporganen werken in deze nationale aktie sa-
men met het Rode Kru is , de Novib enz. We willen u op-
wekken mee te helpen. Heel Vietnam. Giro 777. Den Haa ;> .
Er valt heel wat, vreselijk veel te helen in heel Vietnam.

DE KINDER( AMORIJ
Men vraagt ons mcc te delen, dat de Kindercan to r i j deze
week zaterdag niet repeteert, niet zingt. De eerstvolgende
keer is zaterdag 6 januar i 1973 om I I uur in het katechisa-
t i c lokaa l (achter de kosterswoning Kerkstraat 15). / i jn alle
kinderen weer present?

Touwtrekken
Op de door de Nederlandse Touwtrekkers Bond gehouden
jaarlijkse feestavond, welke d i tmaa l georganiseerd werd in
zaal Hassink te Noordi jk . werden de kampioensplocgen uit
de bondskompetitic 1972 officieel gehuldigd. Hierbi j waren
liefst twee teams van Touwtrekvereniging Vorden.
Nadat bondsvoorzitter Markink de ploegen beurtelings voor
het voetlicht haalde t.w. EHTC uit Eerbeek (catch). Heure
uit Borculo (720 kg A) en Jonge Kracht uit Mcddo (720 kg
B) was het de beurt aan het achttal van Vorden dat de
hoogste lauweren oogstte in de 640 kg A klasse met liefst
157 punten. Hierna kwamen nog Heure in de 640 kg B
klasse en Eibergen in de 640 kg ( klasse. Het tweede kam-
pioensteam van Vorden was het achttal uit de 560 kg klasse
met 163 punten . Het jeugdteam van de TTV Ketels uit
Zieuwent sloot de rij van kampioenen 1972.
De bondsvoorzitter prees de Vordenaren die dit jaar bijzon-
der suksesvol waren en bijna nog een derde en vierde kam-
pioen hadden gekregen in de 640 kg C klasse en 720 kg B
klasse. Hij reikte persoonlijk de bekers uit aan de leiders van
de ploegen terwijl bondssekretaresse mej. D. Smeenk de
herinneringsvaantjes als persoonlijk aandenken overhandigde.
Elke ploeg werd met het meterslange traditioneel versierde
touw omhangen, terwijl namens de TTV Noordijk de dames
Krooshof en Meddeler bloemen aanboden.
We laten hieronder de eindstanden volgen van de klassen
waarin Vordense teams meespeelden.
720 kg B-klasse: 1. Jonge Kracht 127 pnt.; 2. Vorden 124
pnt. ; 3. Bizons 101 pnt.; 4. Eibergen 101 pnt.; 5. Noordijk
77 pnt.; 6. EHTC 24 pnt.; 7. Achilles 21 pnt.
640 kg A-klasse: 1. Vorden 157 pnt.; 2. Bekveld 117 pnt.;
3. Zieuwent 117 pnt.; 4. Noordijk 64 pnt.; 5. Holten 59 pnt.;
6. Enter 29 pnt.; 7. Achilles 11 pnt.
640 kg C-klasse: 1. Eiber^i 131 pnt.; 2. Vorden 109 pnt.; 3.
Houvast 62 pnt.; 4. Bath^B 47 pnt.; 5. Enter 20 pnt.
560 kg klasse: 1. Vorden 163 pnt.; 2. Bekveld 131 pnt.; 3.
Noordijk 89 pnt.; 4. Warken 63 pnt.; 5. Holten 58 pnt.; 6.
I k-ure 54 pnt.; 7. EHTC 25 pnt.; 8. Jonge Kracht 17 pnt.
Jeugdklasse: 1. Zieuwent 62 pnt.; 2. Bekveld 39 pnt.; 3. EH
TC 18 pnt.; 4. Vorden 4

Heden heeft de Here tot Zich genomen, onze lieve
vrouw en moeder

Geertruida WHhelmina Wevers-Tolkamp

op de leeftijd van 46 j

De Here is mijn Herder mij ontbreekt niets

G. H. WEVERS
Henk
Jan en Geerte
Wim

Vorden, 21 december 1972
Het Hoge 16

Dr s heeft op de Algomo
plaats te Vorden plaats gehad

Op 20 december is ovorlodon <
en oom

VS TRA «TER

in de ouderdom v; in 82 jaar

Mevr. Ter Maat, Winterswijk

Fam. G. Tragter, Vorden

Fam. Kroneman, Vorden

Fam. Jansen, Ancaster Canada

Vorden. 71 december 1972

Damrubriek
We beginnen nu eens met 32-28 opening, waarbij wit
een schijf wint.
1. 32-28 38-23; 2. 33-29 23x32; 3. 37x28 19-24;
4. 39-33 12-18? 5. 35-30 24x35; 6. 29-24 20x29
7. 34x21 16x27; 8. 31x22 + l

Het probleem in Contact van 14 december was voor
velen schijnbaar een te moeilijke opgave, want niet cm
oplossing kwam binnen. Hier komt de ontknoping:
De stand was
Zwart 8 schijven op 2 8 10 15 17 21 31 36
Wit 8 schijven op 13 18 28 30 40 42 47 en 48
Wit speelt 28-22 47-41 48-43 18-12! 12x3
Zwart speelt 17x28 gedw., 36x38 38x49 gedw. 49x24
24x8 en wit slaat 3x5

Ons nieuwe probleem is volgens mij niet zo moeilijk:
Zwart 7 schijven op 9 10 17 18 20 23 28
Wit 7 schijven op 27 31 32 34 39 40 en 41
Wit speelt en wint

zwart

•Voetbal
VORDEN (zat)-VORDEN 5 (zondag) 0-1
Door gebrek aan inzicht slaagde Vorden xaterdag er
niet in het veldoverwicht uit te buiten tegen Vorden n
dat zelfs met 9 man! speelde. Een buitenspel goal
van Pellenberg werd afgekeurd en een schot van Sloe-
tjes ging net naast. Vorden 5 was dichter bij oen doel-
punt doch Oplaat schoot rakelings naast. In de 2e helft
kwamen Steintjes en te Veldhuis Vorden 5 weer kom-
pleet maken en trok flink ten aanval. Na 20 minuten
was het raak toen een voorzet van Pardijs door Vel-
horst werd omgebogen tot een doelpunt. De 'oudjes'
verdedigden knap en hielden de winst aan zich!

wzï W0K. ww. ^»

H • W
•t&a s*20 w///,. •'/////>.
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Dit is dan de laatste rubriek in 197/V W < > h < > ;

ikses 'n ;

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardwcg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter ge-

iheid van ons huwelijk
ontvangen, betuigen wij u
al len onze hartelijke dank
Jan van Ark
IMnie van Ark-Gotink
Vorden, dec. 1972
Wildenborchseweg 19

Acculaders Bosch automa-
tisch (kan niet doorbran-
den) voor 6 en 12 Volt
kompleet f 54,-
FA HAGGEMAN
Kremerskamp 40
Warnsveld, Tel. 05750-3204

Maak de oudejaarsdagen
gezellig met een
vers haantje of konijn
van de
FA ROSSEL
Nieuwstad - Vorden

Voor uw
familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

slaagt u zeker bij

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden
Telefoon 05752-1404

Heerlijk vlees uit
onze slagerij!
HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

FIJNE VERSE WORST
500 gram

SAUCIJZEN
500 gram ..

ONZE SPECIALITEIT :

GROVE BOERENBRAADWORST

(heerlijk gekruid) 500 gram ....

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

nu

Zie verder de advertentie van afgelopen

Wij wensen iedereen een prettige jaarwisseling

148

148

278

278

288

235

ALBERS supermarkt
MEUWSTAD - VORDEN


