
Donderdag 31 december 1970
32e jaargang no. 39
Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wotte.rs
Nieuwstad 12 - V orden
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald - Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

DONDERDAG 31 DECEMBER Oudejaar
Hervormde kerk

19.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
19.30 uur ds. D. Warnink te Apeldoorn

VRIJDAG l JANUARI NIEUWJAARSDAG
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. H. Jansen korte nieuwjaarsdienst
en kopje koffie in het catechisatielokaal

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. Tevel te Aalten

ZONDAG 3 JANUARI
Hervormde kerk

10.00 uur Jeugddienst ds. C. M. Krijger te Leiden
onderwerp: ,,De God van onze ouders'

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. W. G. Bovendorp te Zutphen
19.00 uur ds. W. G. Bovendorp te Zutphen

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

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

Woensdag 30 december 17.00 uur tot en met zon-
dag 3 januari 23.00 uur dr Lulofs, telefoon (05752)
1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van donderdagavond 31 december 18.00 uur tot
maandag 4 januari 22.00 uur zuster v. d. Schoot
telefoon (05752) 1487
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

Van donderdag 31 december 12.00 uur tot maan-
dag 4 januari 7.00 uur en de week daarna avond-
en nachtdienst A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD ~ VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

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

P-IS
BURGERLIJKE

STAND

Geboren: Ronald, zoon van D. de Beus en D. Jan-
sen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: C. Puijman en A. J. Berenpas; A. H.
Boers en M. R. Arfman; J. Stoelhorst en G. W.
Bijenhof.
Overleden: E. J. Kettelarij, 92 jaar, weduwnaar
van G. Eggink.

Afgifte van rijbewijzen in de
Provincie Gelderland

Met ingang van het nieuwe jaar zullen de door
de kommissaris der koningin in Gelderland afge-
geven rijbewijzen rechtstreeks door het passen- en
rijbewijzenbureau ter provinciale gr i f f ie aangete-
kend worden toegezonden aan belanghebbenden,
dus niet meer via de burgemeesters der gemeenten.

Hiermee wordt beoogd een betere dienstverlening
aan het publiek, omdat de aanvragers nu eerder
in het bezit van het rijbewijs komen. De nieuwe
werkwijze betekent een besparing aan arbeid en
kosten voor de gemeente, omdat de sekretarie het
rijbewijs niet meer behoeft door te sturen aan de
aanvragers of hen behoeft op te roepen om het te
komen afhalen.

De aanvragen voor een rijbewijs moeten, als tot
nu toe, op het gemeentehuis worden ingediend.
Daar moeten ook de kosten worden voldaan.

LAATSTE GELEGENHEID

Voor - januari 1971 kan het abonnements-
geld voor Contact weer worden voldaan op
de volgende manieren:

Per giro 1205867

Per Raiffeisenbank Vorden
Per Amro-bank Vorden
ten name van drukkerij Wecvcrs

Of ten kantore drukkerij
Nieuwstad 12 te Vorden

HET ABONNEMENTSGELD
BEDRAAGT ƒ 12,- PER JAAR
EXKLUSIEF INKASSO

Wordt u na l januari * een kwitantie
aangeboden, dan komt er f l, — inkasso- en
administratiekosten bij.

Redaktie

Ongevallen
Op I e Kerstdag zijn in de gemeente Vorden twee
reegeiten het slachtoffer geworden van het snel-
verkeer. Op de Ruurloseweg reed de heer J.S. uit
Den Haag in op twee plotseling overstekende ree-
geiten die beide werden gedood. De bestuurder
van de auto kwam met de schrik vrij. De auto was
zwaar beschadigd. Binnen een week zijn op de
Ruurloseweg al vier reeën overreden.

W. Kamperman 25 jaar in
bestuur Imkersvereniging MVK

De heer W. Kamperman heeft dezer dagen het
feit herdacht dat hij 25 jaar bestuurslid is van de
imkersvereniging De Macht van het Kleine te
Vorden. Het bestuur van de vereniging kwam min
of meer toevallig tot de ontdekking dat de sekre-
taris-penningmeester een kwart eeuw in het be-
stuur zitting 'had, toen men na afloop van de jaar-
vergadering in de vergeelde notulen bladerde.

Men besloot toen meteen maar om met de nog aan-
wezige leden er een gezellig t intje aan te geven.
Op de algemene ledenvergadering van de imkers-
vereniging, die over enkele jaren 50 jaar bestaat,
kon voorzitter Van Bruggen een flink aantal le-
den verwelkomen. Hoewel de animo voor de bijen-
teelt in ons land niet bijster groot meer is onder
meer door de slechte zomers en lage opbrengsten,
telt de Vordense vereniging nog een 24-tal aktieve
imkers. De voorzitter gaf een kort overzicht over
het afgelopen jaar, dat een matige honingopbrengst
had geleverd.

Sekretaris-penningmeester W. Kamperman bracht
een verslag uit; in kas bleek een klein batig saldo.
De heer Barink bracht een kort verslag van de
door hem met de heer D. Pardijs bezochte algeme-
ne vergadering van de ANI te Kesteren.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de bei-
de aftredende bestuursleden nl. P. de Rijk en H.
Gosselink bij akklamatie herkozen.

De voorzitter dankte in zij,n slotwoord de heer
Kamperman voor zijn akkurate werk als sekretaris-
penningmeester en de heer Van Ark voor het ver-
voer van de bijen naar de heide.
Tot slot werd onder de leden een gratis verloting
gehouden, waarna de voorzitter de in gezellige
sfeer verlopen bijeenkomst sloot.

Fokvereniging De Wiersse

In verband met de situatie die is ontstaan na de
stopzetting van de zuivelfabriek De Wiersse met
ingang van l januari a.s. werd in zaal Eykelkamp
een buitengewone ledenvergadering gehouden vain
de rundveefokvereniging De Wiersse en Omstre-
ken. Voorzitter W. Norde kon een groot gedeelte
van de 129 leden verwelkomen.

Na een kort inleidend woord behandelde direkteur
Van Bruggen de nu ontstane situatie t.a.v. de ver-
eniging. Koinkreet kon hij meedelen dat zowel het
werk van de fokvereniging als de dierziektebestrij-

ding voorlopig nog volledig op de fabriek zal wor-
den voortgezet. Indien de gebouwen van de fabriek
te zijner tijd in andere handen mocht overgaan zal
er naar andere kantoorruimte voor de kontroleur-
stamboekhouder e.a. worden gezocht. Met vrij gro-
te zekerheid zal men dan kunnen beschikken over
een gedeelte van de kantoren van De Graafschap
te Medler.

Hierna werden enkele technische aspekten ten
aanzien van het vervoer van de monsters bespro-
ken. Met ingang van l januari a.s. zullen de melk-
monsters voor wat betreft het vet- en eiwitgehalte
worden onderzocht door het centraal laboratorium
van de Gelders Overijsselse Zuivelbond te Zut-
phen. Het vetgehalte-onderzoek vindt plaats vol-
gens een nieuwe methode.

Vervolgens werd in het kort het ontvangen jaar-
verslag over de periode van l juli 1969 tot en met
30 juni 1970 onder de loupe genomen.

VLC De Graafschap
In navolging tot andere gebieden hebben een groot
aantal varkenshouders in het werkgebied van de
Verenigde Landbouw Coöperaties De Graafschap
G.A. waarin samenwerken de CLV'S te Hengelo
Gld, Linde, Ruurlo en Vorden, besloten met in-
gang van l januari 1971 zeer nauw te gaan sa-
menwerken in de varkenshouderij.

Op een in zaal Schoenaker gehouden oprichtings-
vergadering waar ruim 130 varkenshouders bijeen
waren uit het werkgebied van De Graafschap, is
een begeleidingskommissie gekozen, bestaande uit
vier fokkers en vier mesters. Hierin werden geko-
zen voor Hengelo Gld de heren K. Lassche en
A. B. Zemmelink; voor Linde de heren G. B. Nor-
de en H. Weenk; voor Ruurlo de heren A. J. Lin-
denschot en J. Tragteren voor Vorden de heren L.
Gotink en B. J. Schoenaker. Deze kommissie zal
t.z.t. worden aangevuld met vertegenwoordigers
uit de coöperatieve sektoren.

„Landelijk behoren wij tot een van de grootste in-
tegratiegebieden", aldus de heer J. A. Nekkers te
Ruurlo, hoofd van de afdeling voorlichting en ver-
koop in dienst van de VL(JË« Graafschap in een
kort vraaggesprek met uw^^rslaggever. De heer
Nekkers die in zijn taak assistentie heeft van de
intcgraticleider, de heer H. J. ter Heege te Ruurlo,
heeft zijn werkgebiede vanaf de IJssel tot aan de
Scheidijk halfweg Ruurlo-Gi^enlo.
„Voordat tot oprichting 4W besloten, was er
hier al verschillende jaren een samenwerking van
diverse varkenshouders op vrijwillige basis", aldus
de heer Nekkers. In elk werkgebied van de aange-
sloten coöperaties zijn in de maand oktober bijeen-
komsten belegd om de oprichting te bespreken.
De wens naar zo konstant mogelijke opbrengst-
prijzen voor biggen en slachtvarkens komt steeds
meer naar voren, omdat de kwetsbaarheid ten aan-
zien van het marktrisiko steeds groter wordt naar-
mate de eenheden per bedrijf toenemen.

De heer Nekkers ziet de ontwikkeling van nu min
of meer bepalend voor de gehele varkenshouderij.
De deelnemers aan de volledige integratie kunnen,
in samenwerking met de coöperatieve instellingen,
de schommelende opbrengstprijzen voor biggen en
slachtvarkens egaliseren door het systeem van uit-
betaling van voorschotprijzen, waarna, over een
bepaalde periode het verschil tussen voorschotprij-
zen en werkelijke opbrengstprijzen wordt verre-
kend. De volledige integratie heeft waarborgen in
zich, zowel op bedrijfstechnisch als bedrij f sekono-
misch terrein, die de toekomstige varkenshouderij
grotere waarborgen geeft.

AGENDA

30 dec. Weekmarkt
1 jan. Nieuwjaarsreceptie v.v. Vorden in

de kantine
2 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre
8 jan. Feestavond v.v. Vorden

in zaal ,,'t Wapen van Vorden"
9 jan. Prinsenbal van de Deurdreajers

in zaal Schoenaker
12 jan. Nutsavond in het Nutsgebouw
13 jan. Jaarvergadering KPO
13 jan. Ned. Bond van Plattelandsvrouw.
14 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
19 jan. Nutsavond in het Nutsgebouw
22-23 jan. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

28 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
29 jan. Openbare vergadering ARP met

drs H. van Ruller uit Amsterdam
10 febr. Lezing KPO
19 febr. Beatavond van de Deurdreajers in

zaal Schoenaker
20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verloofden in de grote tent
21 febr. Kindercarnaval in de grote tent
21 febr. TV-artiesten in de grote tent
22 febr. Carnaval in de grote tent
23 febr. Carnaval in de grote tent
22 april Nutsavond in het Nutsgebouw

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
geplaatst

Verhond Voor Veilig Verkeer

De veilig verkeerskursus welke op verzoek van de
TTV Medler georganiseerd werd, werd maandag-
avond in het clubhuis van deze vereniging beslo-
ten in tegenwoordigheid van de distriktskonsulent
van Veilig Verkeer de heer Eybersen uit Zeve-
naar.
Door het vertrek van wachtmeester Verheul die
oorspronkelijk de kursus zou leiden, werd lesgege-
ven door wachtmeester Eekma uit Harfsen. Deze
laatste avond werd aan de hand van dia's die be-
trekking hadden op moeilijke verkeerssituaties en
-problemen een verkeersquiz gehouden waaraan
alle kursisten deelnamen.

De vijf besten ontvingen hiervoor van de afdeling
Vorden een prijsje waarbij de heer Brummelman
als eerste uit de bus kwam.
De heer Brummelman was ook de tolk van de aan-
wezigen in zijn dankwoord aan de heer Eekma
voor zijn leerzame lessen en hoopte dat het moge-
lijk zou zij'n hierop een vervolgkursus te geven.
Namens de afdeling Vorden sprak sekretaris Joh.
van Dijk er zijn waardering over uit, dat er na eni-
ge malen, wegens gebrek aan belangstelling, ver-
geefs geprobeerd was tot een verkeerskursus te
komen, hier in het Medler spontaan om een kursus
gevraagd werd. Hij hoopte dat dit een stimulans
voor de toekomst mocht zijn en dat er weer belang-
stelling gaat komen voor verfrissing van de zo on-
misbare verkeerskennis.

De distriktskonsulent wekte allen op om lid te wor-
den van Veilig Verkeer Nederland, dat voorheen
de naam Verbond voor Veilig Verkeer droeg. De
minimum kontributie is thans landelijk vastgesteld
op drie gulden, waarvoor de leden tevens zesmaal
per jaar het verenigingsorgaan Wegwijs met aller-
lei informatie over verkeerswetgeving zullen ont-
vangen.
Tot besluit van de avond vertoonde de heer Blek-
kenpol een serie dia's over ingewikkelde voorrangs-
situaties.

VUURWERK
tfoerselman
Burg. Galléeetraat - Telefoon 1364

v.v. Vorden
In tegenstelling tot eerdere berichten zal de nieuw-
jaarsreceptie van de v.v. Vorden gehouden wor-
den in de kantine op l januari. (Zie advertentie)

Voetbaluitslagen
Op een uitstekend bespeelbaar Vorden-terrein
speelde het tweede elftal van Vorden een oefen-
wedstrijd tegen het zesde elftal. De jeugd (gemid-
delde leeftijd ca 23 jaar) moest op verrassende
wijze haar meerdere erkennen in het zesde (gemid-
delde leeftijd 31 jaar).

Vorden 2 nam al gauw door Broekgaarden de lei-
ding. Midvoor Schouten liet l—l aantekenen,
waarna Velhorst het zesde de leiding bezorgde
l—2. Nog voor de rust werd het 2—2 door een
doelpunt van Buunk.

Na de rust behield Vorden 6 het beste van het
spel al slaagde Broekgaarden er andermaal in om
het tweede aan de leiding te brengen 3—2. Vel-
horst zorgde voor 3—3 terwijl vlak voor tijd links-
buiten Vlekkert Vorden 6 de verdiende overwin-
ning bezorgde.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: t

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

Waterpolo-nieuws
Voor de winter-zomerkompetitie van het distrikt
Twente-Ijsselstreek 'speelt het eerste dameszeven-
tal van Vorden a.s. zaterdagavond tegen het Ravijn
uit Nijverdal. Deze ontmoeting wordt gespeeld in
het overdekte zwembad te Almelo.



Fam. Beek
Het Hoge 61

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

H. J. Berends
Rijwielen
Landbouwsmederij en konstrukties - Linde

wenst allen

EEN ZALIG NIEUWJAAR

AANNEMERSBEDRIJF

Firma Bielderman
Firma Cuppers

wensen allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Ook voor 1971 houden wij ons gaarne aanbevolen
voor nieuwbouw en reparatiewerken

Het bestuur van de politieke partij

BINDING-RECHTS

wenst allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Voor het genoten vertrouwen dat wij
in 1970 van de kiezers mochten ont-
vangen, nogmaals onze hartelijke
dank.

J. KORENBLEK, voorzitter, telefoon 1691
D. A. LENSELINK, sekretaris, telefoon 6671

Fraktie en bestuur van

BONDING RECHTS

maken bekend, dat zij in het nieuwe
jaar 1971, als steeds, gaarne ieder-
een behulpzaam willen zijn bij hun
problemen.

De Raadsfraktie van de politieke partij

BINDING-RECHTS

wenst een ieder

EEN PRETTIGE JAARWISSELING
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Wederom zullen wij met volledige in-
zet de belangen van de gehele Vor-
dense bevolking behartigen.

Dat de belangstelling voor het ge-
meentegebeuren moge groeien onder
de gehele bevolking is haar vurige
wens.

M. H. GOTINK, telefoon 1458
J. W. M. GERRITSEN, telefoon 1485

Wij wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Sigarenmagazyn — IJssaion

D. Boersma
Dorpsstraat 6

Wij wenseni clientèle, vrienden en
bekenden
EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Schildersbedrijf en verfhandel

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5

Auto Boesveld
VORDEN

wenst al haar cliënten

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Boekhoudbureau & Makelaarskantoor

J. W. M. Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-Etman

wenst cliënten en vrienden

EEN GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Beatrixlaan 18

Een gelukkig 1971
voor u allen wordt u
toegewenst door

Smederij H. VAN ARK

FA G. J. BAREVK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

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

FAM. BEERNING
wenst alle clientèle
en bekenden
gelukkig nieuwjaar

BERVO en personeel
wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FA B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

JOH. BOERS
Vee- en varkenshandel

wensen vrienden en
cliënten een
gelukkig nieuwjaar

FA H. J. BOSCH & ZN
Timmer- en aannemersbedr.

wenst vrienden en
haar clientèle een
gelukkig nieuwjaar

H. J. BOSMAN
Loonbedrijf - Larenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wasserij
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

Autorijschool
„DE EENDRACHT"

wenst allen een
geslaagd 1971

Wij wensen allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Sigarenmagazijn
'T CENTRUM
G. W. Eijerkamp

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Aannemersbedrijf Harmsen
en
Doe-het-zelf Centrum

FIRMA GOSSELINK
Transportbedrijf

wenst clientèle en
bekendeni een voor-
spoedig nieuwjaar

Sigarenmagazijn
Boek- en kantoorboek-
handel
„JAN HASSINK"

wenst allen
voorspoedig
nieuwjaar

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA & ZN

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Aan al onze vrienden
en klanten een
goed en voorspoedig
nieuwjaar

FA HIETBRINK
P. DEKKER

JANSEN
't Schoenenhuis . Pedicure

wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

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

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Hoveniersbedrrjf
Fa Gebr. KETTELERIJ
en personeel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

KEUNE
wenst alle clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig
nieuwjaar

Wij wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE KIJRZ
Industrieweg 7
Burg. Galléestraat 48

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WIJ WENSEN U ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. ten Have
Machinefabriek

Industrieweg - Vorden

Wij wensen u
een voorspoedig 1971

Nutsspaarbank

Dorpsstraat 15
Opgericht 1819

Familie Helmink
EN MEDEWERKERS
Manufakturen - Konfektie - Woninginrichting

wenst allen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

A. R. Heuvelink
kranenburg - Mengvoedereentrale „De Ach-
terhoek" N.V.

wenst alle afnemers, vrienden en
kennissen

EEN GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Slagerij Jansen
Wij wensen allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij hopen u ook in 1971 op prettige
wijze te bedienen.

KEURSLAGER
'n goeie slager

Het bestuur van de buurtvereniging

Kranenburgs Belang
wenst u allen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

SLAGERIJ M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. F. LEBBINK
Onstein E 47

A. J. LETTINK
Smederrj

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

Wrj wensen allen
veel heil en zegen

H. L.UTH, Nieuwstad 4
Textiel . Konfektie

Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

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

wenst u allen
gelukkig nieuwjaar

ALG. BOND ,MERCURIUS'
afdeling Vorden

wenst zijn 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

Wrj wensen u een
gelukkig nieuwjaar

FAM. G. REMMERS

J. J

F
H. J. REMMERS

utphenseweg
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

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

Boekhoud- en accountantskantoor

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

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

V O R D E N

Konfektie en inanufakturen

WENST AL ZIJN KLANTEN EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR TOE

EEN VOORSPOEDIG EN
GELUKKIG NIEUWJAAR

Fa Martens
wapen, en sporthande], Zutphenseweg

Wij wensen u allen
een goede jaarwisse-
ling en een voorspoe-
dig 1971 met goede
eetlust

FAM. SCHUREVK
Bakkerij

J. SLAGER
Burg. Galléestraat

wenst clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

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

SMIT
Zutphenseweg

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Schoenmakorij VISSER
Zutphenseweg

Slagerij
B. G. VLOGMAN
v/h Kieskamp

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Varkens- en paardenhandel
G. H. VOSKAMP

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig 1971 toe

Drogisterij
DE OLDE MEULLE
J. M. v. d. Wal & Zn
Gediplomeerd drogist

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wrj wensen alle
clientèle, vrienden en
kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FAM. WEUSTENENK
en personeel
schildersbedrijf 't Hoge 31

Gelukkig en een
voorspoedig 1971
wordt u toegewenst
door

Banketbakkerij
J. WIEKART

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WORDT U TOEGEWENST DOOR

Biggen-, varkens- en veehandel

A. Meenink
Zutphenseweg C 72 - Telefoon 1573

Sportkombinatie „MEDLER"

wenst leden, begunstigers en

sportvrienden een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Fruitteeltbedrijf Medler
J. W. Lucassen - Ganzensteeg 2 - Vorden

wenst al zijn clientèle, vrienden en
kennissen een

VOORSPOEDIG 1971

Benzinestation „t Medler"
A. J. EIJKELKAMP

WENST ALLEN EEN GELUKKIG
EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen al onze clientèle
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café . Slijterij

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

OUDEJAARSAVOND GESLOTEN

Bakkery en levensmiddetanbedrijf

Oplaat
WILDENBORCH

wenst allen een
GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Fa Pongers
wenst allen
EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Het bestuur der sportvereniging

„Ratti"

wenst leden, donateurs, begunstigers,
en poolleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Vee. en varkenshandel

J. G. Reintjes
het Wiemelink 47

wenst allen een

VOORSPOEDIG EN GELUKKIG
NIEUWJAAR

Bouwbedrijf

Rondeel-Venderbosch
Ruurloseweg - Telefoon 1479

wenst u allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Poeliersbedryf

Rossel
Nieuwstad

wenst uilen, een

GELUKKIG NIEUWJAAR



Hallo hier ben ik dan.
Ik ben geboren donder-
dag 24 december om
19.45 uur.
Mijn pappie en mammie
zijn

D. de Beus
D. de Beus-Jansen

Zij inoemen mij
Ronald

Mijn roepnaam is
RONALD

Vorden, Overweg 7

Voor de belangstelling,
ondervonden bij ons hu-
welijk, hetzij bloemen, ca-
deaus, felicitaties of per-
soonlijk bezoek, willen wij
hartelijk dank zeggen.

J. Bloemendaal
A. Bloemendaal-

Hukker
Hengelo Gld, dec. 1970
Varsselseweg B 67

Hiermede betuigen wij
onze dank voor de deel-
neming, ondervonden na
het overlijden van onze
lieve vader, behuwd- en
grootvader

G. J. JANSEN
Uit aller naam,
D. Jansen-Nijenhuis
en kinderen

Vorden, december 1970
Overweg 7

Te huur: Autogarage in
de kom van het dorp.
Te bevragen bureau van
dit blad.

Te koop: Zware biggen.
G. Koning, N 17, Bar-
chem, telefoon 6605

Te koop: r.b. dragende
maal, kalfdatum 29 dec.
1970, met goede melklijs-
ten. De erven W. Klein
Ikkink, Mosselseweg 9
Vorden

Café LETTINK
GESLOTEN
Oudejaarsavond om
18.00 uur en
Nieu wjaarsdag
de gehele dag

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

S P E C I A A L Z A A K

Z A A K

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER. EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

Makel.- en assur.kantoor
ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

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

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Dank voor alle vriendschap en medeleven,
ondervonden na het overlijden van mijn man
en pappa.

A. B. Wiggers-Kok
Marijke en Jan

Vorden, december 1970
Dorpsstraat 44

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over liet geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

PREMIE PREMIE

BINNEN-SCHILDERWERK

fa

Vanaf l december '70 - l maart '71

Minimum omvang 5 dagen

Vergoeding ƒ 75, —

•fa Inlichtingen

fa Offertes

•fa Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

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

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
•fa Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Gebr.
Eykelkamp

Medler
Medler - Tel. 6634

Zaterdag 2 januari zijn wij

gesloten
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Adverteren doet verkopen

"CONC0RIJL4"
Hengelo (Cld) ]j

NIEUWJAARSDAG

dansen
met

De Moodchers
ZONDAG 3 JANUARI

met

The Evening Stars
VRIJDAG 22 JANUARI

brengen wij

bal voor
gehuwden en paartjes
met

Gorrie en de Rekels!
Entree ƒ 5, — , kaarten vanaf he
den aan de zaal.

BLOKKEUKENS
kunststofbekleding, prachtige en dege-
lijke uitvoering, met zeer vele aainbouw-
mogelijkheden, in alle maten, uit voor-
raad te leveren.

ROESTVRIJSTALEN
AANRECHTBLADEN
ook in alle maten en modellen, uit voor-
raad te leveren, ook de gewafelde
bladen.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon H86

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAG 4 JANUARI A.S.

KONTAKTAVOND

IN HOTEL DE KONIJNEN-
BULT, aanvang 20.00 uur.

Haal gezelligheid in huis!
COGNAC
JOSEPH GUY . 13,95
NAPOLéON 17,45
BISQUIT 18,35
MARTELL speciale prijs 16,95
HENNESY speciale prijs 16,95
CAMUS 17,95
COURVOISIER 17,95
REMY MARTIN 20,95

GIN
HENKES 11,55
BOKMA 11,55
WYNAND FOCKINK 10,50
GORDON'S . 15,50

WHISKY
ALWAIS MELLOW .................. 12,05
CRESTHILL speciale prijs ............ 13,95
BALLANTINES ........................ 17,50
JOHNNY WALKER .................. 17,95
CATTO .................................... 18,50
BLACK AND W'HITE ............... 17,95
VAT 69 .................................... 17.50
WHITE HORSE ........................ 16,95

LIKEUREN
COINTREAU vanaf ..................... 15,85
CHARTREUSE
DRAMBUIE
GRAND-MARNIER
BENEDICTINE-VIEILLE CURE

6 flessen Beaulieu -
Bordeauxwijn f 22.75

Hierbij leuk wijnrek gratis!

Naast ons grote assortiment mcrkartikelen bieden wij aan:

Jonge jenever ƒ 8 20 per liter
Zachte vieux ƒ 9,70 per liter

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

Wapen van Vorden
(F. P. Smit) Telefoon 1391

ALGEMEEN ZIEKENFONDS

OOST GELDERLAND - ZUID OVERIJSSEL

Wij delen onze verzekerden mede, dat de zieken-
fondspremie met ingang van l januari 1971 als
volgt is vastgesteld:

Vrijwillige verzekering
ƒ 48,50 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder
ƒ 72,75 per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen
ƒ 32,55 per maand voor verzekerden die een reduktie genieten

volgens de landelijke- of bijzondere reduktieregeling.

Bejaardenverzekering
Inkomen tot ƒ 6.264 echtpaar ƒ 20,70 alleenstaanden ƒ 20,70
f 6.264,01 - ƒ 7.274,— echtpaar ƒ 41,40 alleenstaanden ƒ 41,40
ƒ7.274,01 - ƒ 9.132,—echtpaar ƒ 51,75 alleenstaanden ƒ 51,75
ƒ 9.132,01 - ƒ 10.989,— echtpaar ƒ 72,45 alleenstaanden ƒ 51,75

Aanvullende verzekering
ƒ 0,75 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder.

Wij verzoeken bank- en girobetalers in verband
met de bovenvermelde premieverhoging, te willen
zorgdragen voor voldoende saldo op hun rekening.

119

SIMCA1000

SIMCA1100

SIMCA 1301 (1IKVSLKK160-160-G.T.-180

AUTOBEDRIJF

A. G. Tragter
Eutphenseweg 95 _ Vorden _ Telefoon 1256

SIMCA

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
zondag 3 januari a.s. om W uur.

Voorganger:
ds. C. M. Krijger uit Leiden

Onderwerp:
„DE GOD VAN ONZE
OUDERS"

Organist:
drs J. F. van Os

Haantje a 900 gram van 325 voor 289
200 gram SNIJWORST van 144 voor 729

2 pakjes SPAR MARGARINE 81

500 gram BELEGEN KAAS 279

12 SINAASAPPELS 149

13 MANDARIJNEN 149

Fles frambozen-bessenwijn van 395 voor 295
Litersfles SLAOLIE van 218 voor 198

Kilo KOOPMANS BLOEM 709

200 gram DUCHESSE BONBONS van 170 voor 759

REMMERS
DE SPAR'

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
wenst u

Petit-Restaurant

„De Rotonde"
N. H. A. van Goethem - Telefoon 1519

L<'\onsmi(ldrlenbedrijf
Café-Restaurant-Slijtery

P. B. H. Schoenaker
KRANENBURG

wenst allen

EEN PRETTIGE JAARWISSELING
EN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

i l i i 4: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Autorijschool Schuppers
Telefoon 1913

wenst leerlingen, oud-loerliingen,
vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen onze cliënten en
kennissen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Fa Sueters-Sessing

U WENSEN WIJ MET ELKAAR
PRETTIGE FEESTDAGEN EN
HOPEN U IN 1971 IN GEZOND-
HEID TE MOGEN BEGROETEN

Automobiel-, garage- en rijwielbedrij f

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 Uenk-Bongers

Café Uenk

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd & personeel

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Redaktie en bezorgers van

Contact wensen u allen

gelukkig Nieuwjaar

Veilig Verkeer Vorden

wenst u voor 1971:

EEN BEHOUDEN ONDERWEG
ZIJN EN EEN
VEILIGE THUISKOMST

Fa Visser
Konfektie - Manufakturen - Woninginrichling

Wij wensen clientèle, vrienden en
bekenden

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Vamor rijschool
G. BULTMAN

WENST ALLEN EEN GESLAAGD
NIEUWJAAR

VOETBALVERENIGING

„Vorden"
WENST ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SCHILDERSBEDRIJF

Van der Wal N.V.
Het Hoge - Vorden

Wij wensen allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Sportkombinatie MEDLER

wenst leden, begunstigers en

sportvrienden een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij wensen allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Kwekerij Wehmezicht
G. Klein Haneveld - Nieuwstad - Vorden

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kran
EN PERSONEEL

barg

Fa Koerselman

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

DINY WOLSING
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

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

TH. B. WOLTERING
Loonbedrijf
Onstein E 86 - Tel. 6665

Te koop: Roodbont nuch-
ter vaarskalf. G. Vliem,
Waarlerweg 4, Vorden

OUDEJAARSDAG

'S AVONDS OM 19.00 UUR

EN NIEUWJAARSDAG

TOT 14.00 UUR

wij wensen u allen cc n
voorspoedig 1971

Zutphenseweg 24 - Vorden

Wegens overkompleet te
koop van 1ste eigenaar:
Wartburg de luxe, bouw-
jaar 1965, km-st. 57.000,
in prima 'Staat.
J. Visser, M. H. Tromp-
straat l , Zutphen, tele-
foon 05750-6257

VUURWERK

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

ELEKTRISCHE
DEKENS
vanaf ƒ 39,75

FA J. SLAGER
Burg. Galléestraat

Te koop: 2 beste rood b.
vaarskalveren 1-2 weken
oud. J. Wesselink,
't Elshof

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Krancnbarg
Enkweg bij NS-station

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6
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HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 - VORDEN

Speciaal aanbevolen schotels:

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

Gaarne vroegtijdig bestellen!
BINNEN- EN BUITENLANDSE
LIKEUREN, WIJNEN EN
GEDISTILLEERD

PRACHTIGE ZAAL BESCHIKBAAR
VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN

EN TEVENS KLEINE
VERGADERZALEN

Wij wensen u een voorspoedig 1971

Denkt u er aan uw advertentie
voor de opruiming
vroegtijdig op te geven ?

DOOR DE RUIME TIJDMARGE KUNNEN
WIJ DAN HIERAAN EXTRA VEEL ZORG
BESTEDEN

VUURWERK
in alle soorten!

VEILIG VERPAKT

rotjes - kanonsslagen -
atoombommen • bazuka-s

ladycrackers

GROTE KEUZE

IN VUURPIJLEN EN RAKETTEN
Kleurig effektvol vuurwerk
(zonder knal)

Romeinse kaarsen; züvctzonncn; regenbogen;

Bengaals uuur; kncttcrfontcincn; vliegende vlin-

ders en diverse soorten Chinees vuurwerk

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m 7 maart 1971 verzorgen wij uw
binnenschilderwerk met subsidie a ƒ 15,- per mandag, vraag vrijblijv. inlichtingen

Schaatsen - Schaatsen - Barendsen Zutphenseweg



Donderdag 31 december 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 39

Koop goed en goedkoop
Tot en met 6 januari

GOLDEN DELICIOUS
heerlijke handappel

2 kg voor slechts

Alleen zaterdag a.s.

l BLIK ANANAS voor

Maandag:
l p. ZUURKOOL
l Unox ROOKWORST

89

69

55
169

224

maar 194

Grote sortering

BLOEMEN EN PLANTEN

ONZE SPECIALITEIT:

Modern bruidstrcrk en
goed verzorgd grafiverk

ONZE KRACHT:

Kwaliteit en service

EEN WELKOM CADEAU:

EEN BLOEMENCHEQUE!

J. J. DIJKERMAN
v/h Dorks«>n - ZiitplH'iiNrwrg 13 tegenover het nieuwe postkantoor - Vorden - Telefoon 05752-J .'•».'{ l

GROENTE - FRUIT - BLOEMEN - PLANTEN

Door de steeds stijgende kosten is het
noodzakelijk geworden om per l jan.
a.s. een vergoeding voor bezorgingskos-
ten te berekenen.

Bezorgen binnen de bebouwde kom
f 2,50; bezorgen buiten de bebouwde
kom ƒ 5,—; bezorgen voor een hoger
besteed bedrag dan ƒ 100,— GRATIS

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

TELEVISIE
dat kan nog dit jaar
KLEUREN TELEVISIE

56 cm ibeeld met inruil vanaf

ƒ 1795,-

TELEVISIE ZWART WIT
61 cm beeld met inruil vanaf

ƒ 498,-

PLATENSPELER

stereo ƒ 185,-

Nu in voorraad een sterk verbeterde
sortering langspcelgrammofoonptaten
vanaf f 4,95

Zaterdag 2 januari gesloten!

TELEVISIE - RADIO

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

NIEUWJAARSRECEPTIE

w Vorden
op l januari van 16.00 - 17.00 uur
in de kantine op het veld

JONG GELRE
Afd. Vorden

ZATERDAG 2 JANUARI

NIEUWJAARSBAL
in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" aanvang 19.30 uur
's avonds.

Muziek: De Woodpeckers

Bij inschrijving te koop:

EEN HOUTEN
KANTOORGEBOUW
Briefjes in te Ie r eren voor zater-
dag 9 januari a.s. ten kantore van

VLC de Graafschap
afdeling Vorden - Stationsweg 20 - Vorden

Gunning voorbehouden.

Genieten van een

HEERLIJKLSCHOTEL ?

't Wapen van Vorden
zorgt er n^^oor.

S.v.p. vroegtijdig bestellen,
telefoon 1391

Ga het oude jaar fijn uit,

en het nieuwe jaar goed in.

Bestel zo-n heerlijke

KOUDE SCHOTEL
bij

PETIT RESTAURANT

V O R D E N

BEZORGEN ?

Bestelt u dan even op tijd !

N. H. A. va>n Goethem Tel. 05752-1519

G.M.V. LANDBOUW
afdeling Vorden

Enkele mededelingen voor de
leden:

Ledenvergadering
..Medler" 14 januari a.s.

2. Jaarvergadering
februari ,i.s.

Zakagenda
verkrijgbaar a f 0,50 bij de pen-
ningmeester Bouwmeester (tele-
foon 6793). Men kan :c telefo-
nisch bestellen. n\iarna u ze krijgt
thuisbezorgd.

HET BESTUUR WENST AL HAAR

LEDEN EEN GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG 1971

VORDENSE

WINKELIERSVERENIGING
DONDERDAG 31 DEC.

(OUDEJAARSAVOND)

ZIJN ALLE ZAKEN

TOT 4 UUR GEOPEND
Het bestuur

Moderne middenstandswoning

te koop aan de Bongerd te Vorden
Deze goed gesitueerde woning
heeft de volgende indeling:
entree met meterkast; kelder en
toilet; woonkamer met doorgeef -
kast naar de keuken; 3 slaapka-
mers (veel kastruimtc); douche-
cel en vlier ing.

Verkeerd in goede staat van on-
derhoud. Grote achtertuin.
Medio 1971 vrij te aanvaarden.

Inlichtingen:

Makelaarskantoor Peters N.V.
Lid N.B.M. - Stationsplein 35 - Zutphen
telefoon 05750-5747 b.g.g. 05752-1820

In ons nieuwe SORBO-serviccmagazijn
hebben wij plaats voqr:

MEISJES
leeftijd 16 tot 22 jaar voor lichte inpak-
werkzaamheden.

GEHUWDE DAMES
eventueel voor halve dagen.

MEISJE 16-21 JAAR
voor het afzomen van stofdoeken.

Eventuele inlichtingen telefoon 05752-1773
(de heer De Jong)

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
NIEUWSTAD 2 - VORDEN

SAMENWERKING
WEEKBLAD CONTACT • WEEKBLAD DE SCHAKEL
Per l januari 1971 zal het iveekblad De Schakel, ivelke verspreid wordt in Hengelo Gld,
Keyenborg, Vierakker, \Vichrnond. Stcenderen, Baak en Velswijk. geheel door drukkerij
\Veevers te Vorden ivorden verzorgd. Drukkerij De Schakel te Hengelo zal het agent-
schap blijven vcrz'smvn.

Dit brengt grote voordelen
voor onze adverteerders !

Indien u een advertentie opgeeft voor Contact en u geeft gelijk op dat deze ook in de
Hcngelose editie geplaatst moet ivorden rekenen wij voor onze tiveede uitgave slechts
6 cent per mm per advertentiekolom. Tevens iverken wij met belangrijke kortingen op de
maandrekeningen, dus geen andere kontraktcn.

Dit is mogelijk geworden doordat wij ons meer gaan specialiseren. Zowel voor Contact
als voor De Schakel is dit een enorme vooruitgang en kunnen wij zodoende scherp blijven
konkurrercn doordat wij voor de advertenties geringere zetkosten hebben.

Het weekblad Contact zal GEEN verandering ondergaan. Het advertentieblad De Scha-
kel zal meer nieuws gaan bevatten en zal de naam krijgen ..Contact waarin opgenomen
De Schakel". V/el zullen wij een aanloopperiode moeten hebben doch wij zullen ons ui-
terste best doen om in Hengelo en omgeving een le:enstvaardig blad te verspreiden.

Voorlopig gaat Contact-editie Hengelo vrijdags op de post en de rerschijndatum is dan
dinsdags.

Wij hopen dat deze samenwerking zal uitgroeien en dat wij zo onze klanten meer kunnen
bieden zotvel op drukwcrkgcbied a/s op handels- en krantengebied.

Hengelo Gld, december 1970
Drukkerij De Schakel
A. J. Wccvcrs. telefoon 05753-1416

Vorden. december 1970

Drukkerij Wee-

L. G. Weerers. telefoon 05752-1404

In verband met werktijdverkorting van het
personeel zijn wij genoodzaakt om met in-
gang van l januari 1971

zaterdagsmiddags
om 16,00 uur te sluiten

Wij hopen dat u dit kunt billijken en dat u
hiermede rekening wilt houden.

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 TELEFOON 05752-1321

ISOLATIE MATERIAAL
2-3-4-6 cm dik

Alles direkt uit voorraad
leverbaar.
Nergens zo goedkoop.

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

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Oudejaarsdag zijn de kantoren der bank
uitsluitend

De avondzitting van l januari wordt
gehouden op

woensdag 30 december
van half zeven tot acht uur.

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN



BOMEN IN OOST-GELDERLAND (1)

Zonder bomen

zouden wij leven

in een

dorre stoffige wereld
Linden voor een boerderij in Toldijk. Zij weerstaan de zwaarste storm en dienen vaak om huizen te
beschutten tegen felle zon en stof.

Meer bossen zouden voor rekreatie moeten worden opengesteld

Het is c/c bedoeling in een serie artikelen iets te schrijven over bomen,
van leek tot leek, waardoor wij allemaal een betere kijk krijgen op de
natuurrijkdom van de Achterhoek. Een stukje natuur dat in de wisseling
van de seizoenen voor onze ogen varieert in tinten van het fijnste lente-
groen naar bronsgroen, bruin en geel, naar lila en scharlakcti.
We beginnen met de loofbomen, om straks met het naaldhout, de „ever-
greens" van zomer én winter, te eindigen.
Veel mensen kennen alleen maar een berk, een populier, een eik of een
knotwilg. Sommigen bovendien een beuk of een linde. Maar er zijn zoveel
meer ,,schone bomen Gods", zoals Guido Gezelle, de beroemde Vlaamse
dkhtcr in één van zijn klccngedichten heeft gezegd. En het is een kwestie
van levensrijkdom ze te leren kennen naar hun aard en naar de kenmerken
waardoor ze zich van elkaar onderscheiden. Ook is het aardig eens te
zien welke rol ze in ons leven kunnen spelen, niet alleen als opgaand
houtgewas, maar ook als houtprodukt dat ons ten dienste staat om tot
gebruiksvoorwerp in huishouding of industrie te worden verwerkt. En
daarmee krijgen wc dan een antwoord op de vraag: Wat maken de
mensen in laatste instantie van de bomen ?
Bomen hebben heel wat fnnktics die niet terstond in geld waardeerbaar
zijn, maar die een gewichtige rol spelen.

NATUURLIJKE LUCHTFILTERS
Bomen nemen het voor de mens schadelijke kooldioxyde uit de vervuilde
lucht en staan zuivere zuurstof af voor mens en dier die het zonder deze
luchtverversing niet kunnen stellen. Veel stof en vuil, vooral roet, opge-
waaid of afgegast en geloosd door de industrie slaan op de bomen neer.
Neem eens een beuk die met zijn geweldige bladmozaïk hopen vuil en
roet opvangt en het bij regenachtig weer op zijn stam terugslaat. Ook
houden bomen door hun enkele aanwezigheid en vooral als bos, maar ook
bijvoorbeeld als linden vóór een boerderij de verspreiding van stof en ook
de wind zelf tegen.

KLIMAAT
Op een hete zomerdag is het in het bos aanmerkelijk koeler dan op een
open vlakte. En op een koude ochtend in de late herfst is de temperatuur
in het bos hoger dan die op het veld. Ook maakt het bos de lucht voch-
tiger door de verdamping van grote hoeveelheden water, die van onderen
af, via het wortel- en vatenstelsel aan de grond worden onttrokken en
opwaarts aan de lucht worden afgegeven. De nevel die boven in de boom-
kruinen bli jf t hangen, slaat op zijn beurt weer ineer als water. Zo bepalen
bomen en bossen mede het klimaat. Bij ons is dat milde en vochtige lucht
die altijd zachter is dan droge lucht.

Smeltwater dat in het voorjaar via vrolijk kabbelende beekjes
en geultjes op weg is 'naar de rivier, houdt het bos als een
enorme spons vast. Het water heeft een wet: het moet de
diepte zoeken ! In boomloze streken stort het zich met tome-
loos geweld in de rivier, waardevolle lagen bouwgrond mee-
sleurend of deze door overstromingen met steen en kies uit
het gebergte bedekkend. Zo doet het bos ook dienst als water-
reservoir. Het water dat de bomen zelf niet gebruiken zal
slechts langzaam, van lieverlede, terugsijpelen naar het laagste
punt.

GOED VOOK DE BOEK
Al is de mening, volgens welke de bossen regen zouden aan-
trekken waarschijnlijk niet juist, vast staat wel dat via het bos
en buiten alle regenmeters van het KNMI in De Bilt om, op
verschillende manieren tonnen water de bodem bereiken. Bo-
men hebben evenwel ook een funktie die pas aan de dag treedt
als ze er niet meer zijn. Boeren in Overijssel hebben onder-
vonden wat het betekent als de heuvels worden ontbost. Van
de heuvelrug tussen Salland en Twente blies de westenwind

t stuifzand dat door de ontbossing was vrijgeko^a over de
g bestelde akkers en verstikte de rogge.

Koortsachtig sleepte men wagens vol plaggen aan om de
,,zandstuvinge" te bedwingen, maar de plaggen sloegen op het

zand niet aan. Oogst na oogst mislukte. Totdat men
dhaver", helmgras, uit het westen liet komen^^Bngzaam-

aan bleef het zand weg - men plantte weer dennen aan, die
allengs met een humusrijke grondlaag het stuifzand hebben
bedwongen tot op deze dag. Het klinkt als een fabel. Het is
een mooi, humorvol verhaal, verteld door de schrijver, Aar
van der Werfhorst in: ,,De opstandige Scholteboer", een ver-
haal dat gegrond is op de harde waarheid van de „Erosie, als
gevolg van ontbossing".

REKREATIE
We zijn nu aangeland op een punt dat gelukkig in onze tijd

als steeds belangrijker wordt aangemerkt. Niet alleen voor de
boer, maar ook voor de burgers en de buitenlui om de bekende
trits te gebruiken, kan het bos en zijn bomen een bron van
ontspanning zijn.

Wie door een geheel boomloos land reist, denkt niet alleen:
,,dit is een hopeloze streek voor een hond", maar ervaart ook
stellig een zekere verlatenheid en troosteloosheid. Het Friese
terpenland, met zijn verre einders en fraaie ,,kop-hals-romp-
boerderijen", die met een enkele windmolen eenzaam in het
wijdse greideland staan, kent toch de aangename onderbreking
van de hoge terpen met een kerkje (meestal met een zadeldak-
toren) en met groepen hoge bomen omgeven, waardoor het
groene land wel vlak, maar nergens kaal is. De adel van de
Achterhoek en andere grootgrond- en bosbezitters hebben
(alleen al doordat zij hier niet hebben toegestaan wat elders
schering en inslag was: namelijk de ontbossing van het land)
veel voor het nageslacht bewaard, maar er moesten meer bos-
sen worden opengesteld. Waarom die uitgestrekte hektaren
bos enkel open voor de rijke enkeling met zijn jachtgeweer en
dure vertroetelde honden ? Het zou een zegen zijn als de kin-
deren van ons volk zich in het bos mochten ,,thuls"-voelen
zonder de frustrerende bordjes van Verboden Toegang overal.

Jawel . . . als ze zich dan daar ook wilden gedragen alsof ze
thuis waren, waar ze geen bloemen uit de potten rukken of de
naam van zichzelf en de geliefde uitsnijden in het eikenhout
van de boekenkast of in het beukenhout van de kamerdeur.
Rekreatie betekent niet als een gek door het bos hollen of
razen, kuilen graven en vuurtje stoken bij transistorlawaai.
Het bos is evenmin een stortplaats van plastics, aerosols of oud
ijzer, zoals we onlangs nog in Baak konstateerden. Daar moes-
ten, evenals in Frankrijk, strenge straffen op staan !

Genieten van het bos, dat betekent: wandelen en zien ! Zien
en vergelijken ! Het betekent, zoals iemand met betrekking
tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft geschreven: „Le-
zen in het grote boek der natuur, waarin de mensen (ook de
bomen) zijn als letteren", schone letteren, door Gods eigen
hand geschreven.

De oude linde bij kasteel Den Bramel

De linde is
een romantische boom

Tilia vulgaris Hane, of Tilia Europaea in het la t i jn of in het
oudduits: „Linde", betekent zacht, lommerrijk of luw.

De linde is inderdaad een zachte boom, ook een boom van tra-
ditie, dicht bij de mens en zijn huis; een poëtische en roman-
tische boom, een boom die de harten vertedert. Lommerrijk is
de linde en liefelijk geurend, met (komplete) bloemen en
zachtbehaarde en hartvormige, toegespitste bladeren, licht-
groen.

De linde komt in de bossen niet of nauwelijks voor. Des te
meer in lanen. Of als solitair bij een woning. Ook vaak op een
plein als gedenkboom. Tevens in vereniging met een of meer
soortgenoten, met ineenlopende kruinen vóór een boerenhuis
en dienende als beschutting tegen de felle zon en de harde
wind, soms gestut met stelten, zoals de foto laat zien: linden
vóór een boerderij in Toldijk. Geliefden en dichters zijn altijd
op de linde verzot geweest. De dichter Heinrich Heine schreef
in zijn boek Le Grand: „Graag had ik een palm op mijn graf
gehad, maar die tiert niet in het noorden, het zal wel een linde
zijn en 's zomersavonds zullen er minnenden zitten te liefkozen;
het sijsje dat luisterend in de twijgen wiegelt klapt niet en mijn
linde ruist vertrouwelijk boven de hoofden der gelukkigen, die
zo gelukkig zijn dat zij niet eens tijd hebben om te lezen, wat
op de witte grafsteen staat geschreven. Maar later, wanneer
de minnaar zijn meisje heeft verloren dan komt hij terug bij
de welbekende linde, dan kijkt hij naar de grafsteen lang en
dikwijls, en leest het opschrift: 'Hij minde de bloemen der
Brenta'. En bij de Germanen vond zo vaak onder deze boom
de rechtspraak plaats dat het een spreekwoord is geworden:
,,Unter der Linde". Linden kunnen wel driehonderd jaar en
ouder worden. En wel meer dan 30 m hoog. De linde is bij-
zonder veerkrachtig - letterlijk en f iguur l i jk - men kan met zo
kaal snoeien dat hij enkel stam en lege takken overhoudt,
maar hij herstelt zich prachtig.

Vóór mijn ouderlijk huis op de dijk stonden twee linden. En
als de zuidwester, deze ongedurige wildebras van de vlakte,
aanstormde om zich op deuren en ramen van het huis te wer-
pen, loeide hij in de linden als een brand. In de machtige krui-

nen ving een bruisen aan, dat herinnerde aan de branding der
zee bij stormvloed.

In tegenstelling tot de eik en de wilg komt onze linde in de
Bijbel niet voor. Lindebloesems bevatten zo veel en zulke aro-
matische honing dat er soms hele zwermen bijen door worden
aangetrokken. Medicinaal gezien heeft de lindebloesem ook
enige betekenis. Lindebloesemthee wordt in Frankrijk gebruikt
als slijmoplossend middel en ook tegen nieraandoeningen: een
bittere drank mag men wel zeggen. De schors van de boom
is aanvankelijk glad, later wordt zij vrij diep gegroefd. Het
hout van de linde is waardevol. Men maakt (e) er heiligenbeeL
den van, ook meubels, koetswerk, lepels en zelfs lucifers. Van
de bastvezels werden in Rusland Moscovische matten vervaar-
digd. De vrucht van de linde is een bolletje met (kiemkrach-
tig) zaad. Niet in de buurtschap Linde staat de grootste en
oudste linde, maar achter het koetshuis van het kasteel Vor-
den. Daar staat hi j , die de Lodewijkslinde genaamd wordt,
omdat Lodewijk XIV onder zijn lommer zou hebben gerust.

Hij dateert naar verluidt van 1622. De omvang van de Lode-
wijkslinde is plm. 5.20 m, gemeten op borsthoogte, de omvang
van de linde bij Den Bramel ca 3.75 m. Jammer dat zulk een
merkwaardige boom omgeven is door allerlei dor gewas, zodat
hij in deze omgeving nauwelijks opgemerkt wordt. Een andere,
heel mooie en oude linde, staat bij het kasteel Den Bramel, in
een voor het publiek opengesteld gebied (foto). En op Het
Hoge in Vorden ( te) dicht bij het oude huis no. 30 staat een
hoge en zware linde met een prachtige, bijna volkomen syme-
trische kroon: dat kunt u nu (bij de boom in bladloze staat)
het beste vaststellen. Machtige linden staan eveneens in Hum-
melo en een grotesk samengroeisel van linden vindt men achter
't Meenik bij Hengelo.

Henri van Dorsten


