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20 januari start van het

CARNAVAL 1973
De populaire en in de verre omtrek van Vorden bekend staande car-
navalsvereniging „De Deurdreajers" start zaterdag 20 januari het car-

valsseizoen 1973 met de installatie van de nieuwe Prins en zijn gevolg.

Deze avond is de eerste in een reeks van festiviteiten welke dit jaar
door bestuur en leden zijn georganiseerd en waarbij kosten noch moei-

ten zijn gespaard om de carnavalliefhebbers aan hun trekken te laten
komen. Zo zijn de kostuums van de Dansmarietjes en Raad van Elf
volledig vernieuwd zodat dit aan de installatie van de nieuwe Prins een

zeker cachet geeft. Ook voor wat betreft de verdere aktiviteiten heeft
het bestuur grote aandacht gegeven aan de organisatie hiervan zodat
alles klaar is om het carnavalsseizoen 1973 van „De Deurdreajers" van
start te laten gaan met een grandioos openingsbal.

CARNAVAL 1973
Zoals al vele jaren tradi t ie is bij de carnavalsvereniging „De
Deurdreajers" wil ik deze l i jn doortrekken om alle carnaval-
liefhebbers en in het bijzonder de leden van „De Deurdrea-
jers" vanaf deze plaats een goed seizoen te wensen.

Als toekomstige Prins van een vereniging met zo'n grote
naam op het gebied van carnaval zal het voor iedereen een
eer zijn deze funktie te bekleden. Daarom is het voor mij
een uitdaging dit carnaval 1973 te leiden en tot een goed
einde te brengen. Met de wetenschap dat ik hierbij word
geholpen door een team van mensen die alles in het werk
stellen om de f e s t i v i t e i t e n te doen slagen en welke op dit
gebied een ruime ervaring hebben opgedaan, versterkt mijn
vertrouwen hier in .

De vele malen dat wij in de toekomst met elkaar carnaval
zullen vieren schept ongetwijfeld een aparte sfeer en ik ben
er zeker van dat u allen de inspanning van de vereniging
om te komen tot een groots opgezet carnaval, zult honoreren
met een enthousiasme welke zo kenmerkend is voor „De
Deurdreajers". Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik
maken om de nieuwe inwoners van Vorden op dit carnaval
attent te maken. Ongetwijfeld /ui t u worden opgenomen in
de grote „familie" van onze vereniging.

Tot besluit hoop ik dat uw verwachtingen omtrent het car-
naval zullen worden beantwoordt en geef u hierbij de ver-
zekering dat mijn gevolg en ikzelf alles zullen doen om u
een onvergetelijk carnavalsjaar te bereiden. De start hier-
voor op a.s. zaterdag zal dat duidelijk maken.

Alaaf !
Prins ? ? ?

Alaaf ! Alaaf !

PROGRAMMA
Het programma voor het carnavalsjaar 1973 van „De Deur-
dreajers" omvat een veelheid van festiviteiten. Nadat op
zaterdag 20 januari de nieuwe Prins en zijn gevolg is ge-
ïnstalleerd volgt er op zaterdag 24 februari een speciale
avond voor de jeugd. Het bekende dansorkest de „Altona's"
zal deze avond muzikaal verzorgen met een repertoire be-
staande uit de Top 40.
Ook is er de mogelijkheid dat de Prins het carnaval op de
kleuterscholen zal opluisteren op vrijdag 2 maart. Zaterdag
3 maart wordt de grote optocht gehouden met bezoeken aan
bejaardentehuizen. Deze optocht zal dit jaar worden uitge-
breid met enkele majorettenkorpsen. Zaterdagavond is er
het grote carnavalsbal voor gehuwden in de grote feesttent
met prijzen voor de mooiste en origineelste kostuums.
Zondagmiddag 4 maart is er dan de kindermiddag met in-
stallatie van de Jeugdprins 1973. Het showelement volgt dan
op zondgavond waar een groot aantal bekende artiesten aan
mee zullen werken o.a. de bekende imitator Robert Paul.
Op maandag 5 en dinsdag 6 maar^djn er de grote carna-
valsavonden in de grote feesttent v^Bbij ook prijsuitreiking
voor kostuums enz.
Alle avonden staan onder leiding van de Prins en zijn ge-
volg en vooi de muziek zorgt de Prinsenkapel t.w. het be-
kende dansorkest de „Flamingo's".

Drukkerij Weevers zal dit jaar in]^Rcnwerking met carna-
valsvcrcniging „De Deurdreajers" een speciale carnavalskrant
uitgeven waarin het hele programma gedetailleerd wordt
opgenomen. Advertenties voor deze uitgave kunnen worden
opgegeven tot vrijdag 9 februari. De verschijning hiervan is
in de week van 18-24 februari. Deze uitgave wordt per post
verspreid in Vorden, Vierakker, Wichmond, Hengelo, Key-
cnburg, Wanisvcld en Ruurlo in een oplage van 7300 exem-

plaren. Onze aquisiteur, de heer Aalbers, zal u graag na-
dere inlichtingen verstrekken (telefoon 05752-1404) of een
bezoek aan u brengen.

l paar jersey dameshandschoenen; 6 bankbiljetten; l groe-
ne herenhandschoen; l zilverkleurige damesspeld; l rode
regencape; l paar zwarte dameshandschoenen; 2 sleutels
„Nemef 35"; l Pontiac damespolshorloge; l autokenplaat
22-67-JT; l huissleutel nr. 71; l gebloemde sjaal; l leesbril
met zwart montuur; l zilveren damesarmbandhorloge; 3
lips sleutels; l wandelwagen; l damesfiets; l etui met be-
nodigdheden voor kontaktlenzen.

Voor nadere Inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230. ^fc

- E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 aar,
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 aar

RA A DS VERG A DERING

Zoals gebruikelijk, geven wij telkens een week vóór
de raadsvergadering een overzicht van de te behan-
delen punten, terwijl ook op de betreffende adviezen
van B & W wordt ingegaan;
de bedoelde vergadering vindt plaats op dinsdagavond
23 januari a.s., om half acht in het gemeentehuis; ui-
teraard bent u van harte welkom; een kopje koffie
staat voor u klaar.

Allereerst zal ter sprake komen de verdere aanleg
van het trottoir aan de Staionsweg; de heren E. en J.
G. te Velthuis zijn bereid de ondergrond (plm. 16
vierkante meter) gratis aan de gemeente over te dra-
gen.

Ook worden er enkele voorbcrcidingshcsluitcn in de
zin van de Wet op de Ruimteli jke Ordening genomen
ol.:

a. voor een terreintje aan de Hengeloseweg bij de
percelen 7 en 9; de P.G.E.M. wil hier een trans-
formatorhuisje oprichten; dit kan volgens het hui-
dige bestemmingsplan niet; daarom moet aan Ge-
deputeerde Staten een verklaring van geen be-
zwaar worden gevraagd.

De Raad moet zich echter eerst akkoord verklaren
met deze bouw (door dit voorbereidingsbesluit te
nemen), terwijl ook in een later stadium de om-
wonenden aan de Hengeloseweg zich nog kunnen
uitspreken.

b. voor een gedeelte van het huidige industrieterrein;
in de toekomst is het misschien gewenst woning-
bouw te laten plaatsvinden op het terrein tussen
de Almenseweg en de huidige bebouwing van de
machinefabriek Ten Have, allemaal ten noorden
van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk; door de
bestemming op die plaats te veranderen, wordt
voorkomen dat eventuele industriebebouwing op
die plaats latere woningbouw bemoeilijkt.

Naar aanleiding van een circulaire van de minister
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, stel-
len B & W aan de Raad voor de krotontruimings-
premie en doorstromingspremie voor mensen die een
krotwoning verlaten of een duurdere woning betrek-
ken binnen de gemeente, te verhogen tot ƒ 1750,- (het
Rijk vergoedt aan de gemeente ƒ 1400,- van deze bij-
drage).

De Raad besloot al op 22 augustus 1972 tot vervan-
ging van de brug in de Baakseweg nabij kasteel
Hackfort; in vervolg hierop stellen B & W nu aan de
Raad voor de hoog nodige rekonstruktie van deze
weg eveneens plaats te laten vinden, onder direktie
van de Heide Mij Ned. b.v.

In een brief van de Provinciale Direktie Gelderland
van de Kuituur Technische Dienst wordt namens de
plaatselijke kommissie voor de ruilverkaveling
„Warnsveld" het definitieve plan van het aanleggen
van rekreatie-objekten in deze ruilverkaveling aange-
geven; voor Vorden betreft dit de aanleg van een
wandelpad langs de Veengoot, inklusief het plaatsen
van een drietal zitbanken en papier(afval)bakken;
aan de Raad wordt voorgesteld voor deze aanleg een
krediet uit te trekken.

De Tndustricweg verkeert in een minder goede toe-
stand en biedt geen fraaie aanblik, daarom adviseren
B & W aan de Raad gelden beschikbaar te stellen om
o.a. het weggedeelte boven de riolering en de reeds
bestaande bermvcrhardingen te herstraten, parkeer-
stroken in de berm van diverse industrieën aan te
leggen, en enkele plaatsen van meer groen te voor-
zien; bovendien moet een nieuw stuk Tndustrieweg
naast het bedrijf van de machinefabriek Ten Have
worden aangelegd.

De industrieën zijn bereid een bijdrage te leveren in
de kosten van de aanleg van parkeerstroken.

Een krediet is ook nodig voor het verbeteren van de
Dr. C. Lulofsweg: het wegdek en de trottoirs voor

de woningen zijn nl. aan verbetering toe.
Omdat de brug over de Vordense beek in de Scho-
neveldsdijk in minder goede staat verkeert, is vervan-
ging door een duiker van 13 meter gewenst. B & W
stellen de Raad voor een bedrag voor deze vervan-
ging uit te trekken. (Het Waterschap van de Baakse
Beek is bereid 50 procent van de kosten van deze
vervanging voor haar rekening te nemen.)

Omdat de chr. school aan Het Hoge nieuw materiaal
nodig heeft bij de methode Niveaukursus Rekenen,
vragen zij om vergoeding van deze kosten; B & W
kunnen zich met deze aanvrage verenigen.

Om de in oprichting zijnde speeltuin aan Het Wieme-
link is een passende beplanting gewenst; de kosten
hiervan bedragen ƒ 3480,-.

B & W stellen de Raad voor opnieuw een perceel
grond op het industrieterrein in erfpacht uit te ge-
ven aan de machinefabriek Ten Have, een en ander
onder dezelfde voorwaarden als gebeurde in mei '72.
Tot zover het uittreksel van de onderwerpen die
volgende week in de raadsvergadering ter sprake ko-
men.

UITVOERING HINDERWET

De heer L. Gotink, Strodijk 13 heeft B & W verzocht
hem een hinderwetvergunning te verlenen voor zijn
veehouderij met mestopslag, alsmede voor een diesel-
olie-installatie met een bovengrondse tank van 1200
liter.

Voor een ieder bestaat tot 25 januari a.s. gelegenheid
schriftelijk bezwaren in te brengen tegen het verlenen
van deze vergunning. De openbare zitting wordt ge-
houden op dinsdag 30 januari a.s. ten gemeentehuize
om 10 uur.

In de rubriek van de volgende week hopen wij verder
te gaan met de beschouwingen over Ruimtelijke Or-
dening.

Het is misschien nuttig nogmaals te wijzen op het
volgende: indien u denkt problemen te hebben, of
onderwerpen wilt aansnijden die ook voor vele an-
deren van belang zijn, kunt u steeds terecht op het
gemeentehuis; als het gemeentebestuur het algemeen
belang van uw opmerkingen beaamt, dan kan hier-
over wellicht een beschouwing worden gegeven in
deze kolommen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink bediening van de H. Doop
m.m.v. De Kindercantorij
19.00 uur Interkerkelijke Jeugdzangdienst, geen voorganger,
de jeugd leidt zelf de dienst m.m.v. gospelgroep uit Dalfsen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeicr
19.00 unr Interkerkelijke Jeugddienst in de Herv. kerk

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur (crèche); zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk russen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9-00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

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)2931

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-

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Bram, zoon van H. J. A. Mombarg en M. C.
Haverkamp.

ONDERTROUWD: S. van der Heide en H. L. Jansen.

GEHUWD: Geen.

OVERLEDEN: T. F. H. van Embden, 86 jaar, weduwe van
P. R. Guijkens.

Uitvoering
Voor de allerlaatste keer kunt u vrijdag 26 januari a.s. in
het oude vertrouwde Nutsgebouw de uitvoering van Vor-
dens Toneel meemaken. Daarna is het definitief afgelopen
met de voorstellingen in het Nutsgebouw. Laat daarom deze
gelegenheid niet voorbij gaan om die laatste voorstelling
met een geweldig slotbal o.l.v. het uit 7 personen bestaande
dansorkest The Starlets, mee te maken.



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

SERVICE

LAGE PRIJZEN

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 128
MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram 198
FIJNE VERSE WORST

500 gram 278
Voor een heerlijke erwtensoep

3 stuks VARKENSPOOTJES 75

500 gram BOVENBEEN 198

500 gram SAUCIJZEN 278

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram 368

H4CHEVLEES

300 gram 228
Steeds voorradig LAMSBOUT

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen,
voor- en achterbouten diepvriesklaar !

ledere woensdag GEHAKTDAG

500 gram 218
150 gram Gebraden Gehakt 89
200 gram Saksische Leverworst 89
150 gram Boerenmetworst 98
250 gram Kalfsleverworst 119
Groente- en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

VAN DE JUWEELBAKKER

heerlijke

Tompoucen
PAK a 4 STUKS VOOR SLECHTS

Herschi vruchten

LIMONADE

per fles 95

Elke 2e fles

69

Herschi

literfles 85

Elke 2e fles

59

Frambozen of

sinaasappel

RANJA

per fles

95

Grote fles

JUS d'ORANGE

van

98 voor

79

Kuipje

Sun

MARGARINE

500 gram

75

i/2 literblik

AARDBEIEN

normaal 130

nu

89

Adel Rosa wijnen WIJN COGNAC
Wrange Vruchtenwijn met SiiAsbrandewijn of

Lemon Vruchtenwijn met Citroenjenever
nu per fles

COLORNO

KOFFIEMELK
LITERFLES VAN f T,85 VOOR

Profiteer nu

ALLERHANDE

Lekker koekje

nu per zak slechts

69

Bakje a 200 gram

JAMAICA

RUMBONEN

nu voor

119

Diverse smaken

Enkhuïzer

MERGPIJPJES

per pak

98

Bus a 18 stuks

Enkhuïzer

JODENKOEKEN

ven 154 voor

129

Fijne

WALNOTEN

250 gram

nu voor

105

Bolletje

PANEERMEEL

2 pak geen 118

maar nu

100

HEERLIJKE WINTERKOST.'

Unox 6 borden blik

ERWTENSOEP
VAN f 1,69 VOOR

Literblik

BRUINE BONEN

nu geen 99

maar voor

89

= 225 gram

ROOKWORSl

van 129

voor

99

SOEPBALLETJES

2 blikjes

van 156

voor

129

Pak a 400 gram

de Ruyter

VRUCHTEN-

HAGEL voor

85

Heel kilo grof

GEBROKEN

RIJST

van 145 voor

99

Maggi

GROENTESOEP

nu 2 zakjes

voor

98

Groente en Fruit
JAFFA GRAPE FRUITS

4 stuks 148
Heerlijke JAFFA SINAASAPPELEN

3 kg ca 20-22 stuks

MANDARIJNEN C/ementines
' 76 stuks voor

298

198
Grote HANDSINAASAPPELEN

7 voor 198
Kompleet BAMI-PAKKET

voor slechts 85
Donderdag:
Panklare ANDIJVIE 500 gram 69
Vrijdag:
Kogelharde SPRUITEN i/2 kg 69
Zaterdag:
Vat VERSE ZUURKOOL y2 kg 29

Van de /uwee/bakker
Heerlijke APPELREEP voor

KRENTENSNEETJES de Luxe
geen 722, maar nu 109

6x70 Tempo ZAKDOEKJES
voor 99

Ce/tona KEUKENROLLEN
pak a 2 stuks nu 198

Tonnetje ALL ZEEPPOEDER

geen 77,95 maar

Pak a 70f/es/'es
HAARVERSTEVIGER van 250 voor

-IAO
l v/O



Voor de vele blijken van
medeleven, die wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van
mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

JAN KRIMP
betuigen wij u onze wel-
gemeende dank

Uit aller naam:
J. H. Krimp-Kranen

Vorden, januari 1973
De Bongerd 16

Het behang van 1972
wordt opgeruimd !
Doe er uw voordeel mee
Verthandel
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Tel. 1567

Per 15 februari a.s.
beëindigen wij onze
BERENHOUDEKIJ
Overname is mogelijk
Tevens te koop kar voor
vee en varkensvervoer
achter traktor
D. Nijenhuis, Vorden
Oude Zutphenseweg 10

Te koop een hond, 12 weken
Bij Joh. Broijl
Rietgerweg 3 Warken

Interkerkelijke
Jeugddiensf
a.s. zondag 19.00 uur
m.m.v. zanggroep

Te koop schuur ook te ge-
bruiken als garage (geheel
uitneembaar) en plm..
1000 oude Holl. pannen, rood
W. van Veldhuizen, Vorden
Zutphenseweg 82

Laat uw hond
trimmen of knippen bij
Joanne Geerken
rijksgediplomeerd trimster
Rietgerweg 5
Warken-Warnsveld

Restanten behang
voor spotprijzen:

Vert'handel
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Tel. 1567

Te koop 3 oliekachels
in zeer goede staat
Fa Gebr. Barendsen
Zutphensew. 23, Vorden

Gevraagd
MODINETTES EN
LEERLING MODINETTES

Confectiebedrijf
Lemmers
Raadhuisstraat 18, Vorden
tel. 05752-1971, na 18.00 uur
1708

PIANOSTEMMER
26 januari komt piano-
stemmer en -bouwer
de heer B. WESTRA
in Vorden en omgeving
Nog plaats voor enkele
piano's. Jarenlang
vakmanschap f 25,-
Bel meteen 1834 te Vorden:

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Interkerkelijke
Jeugddienst
a.s. zondag 19.00 uur
m.m.v. zanggroep

KEU N E
SUPERBENZINE

68,4 cf per liter
Nijverheidsweg 4 - Vorden

B.z.a. gehuwde vrouw als
werkster of naaister voor
2 halve dagen per week
Brieven onder nr 42-1
buro Contact, Vorden

Tandarts llaccou
Vorden
VAKANTIE
van 19 jan. t.m. 5 februari
Spoedgevallen worden waar-
genomen door
Tandarts Edens

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

Inplaats van kaarten

GEKT VOSKAMI
en
UIA VAN DEN BOGEKT

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om in het huwelijk
te treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden op
vrijdag 26 januari a.s. om 11.30 uur ten
gemeentehuize te Amersfoort.

Vorden, Larenseweg 4
Amersfoort, Sumatrastraat 10
Januari 1973
Toekomstig adres: Larenseweg 4, Vorden

Receptie van 15.30-17.00 uur in het
Jeugdcentrum te Vorden, Insulindelaan 4

GERRIT KAMPERMAN
en
HENNY ELLENKAMP

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag
26 januari a.s. om 13.30 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
herv. kerk te Vorden, door de weieerwaarde
heer ds J. H. Jansen.

Vorden, januari 1973
Emmaplein l
Heegherhoek l
Toekomstig adres: Graaf Adolflaan 27, Lochem

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in cafe-
restaurant 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114 te Vorden

Opruiming
van 18 t.m. 28 januari

*
RESTANTEN TRUIEN

VESTEN

JACKS

PANTALONS, SHAWLS

ROLSCHAATSEN

Wapen- en Sporthandel

artens
tttedi doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Tijdens de

Verschillende zeer voordelige aanbiedingen, zowel in

* MEUBELEN

* WONINGTEXTIEL

* ALS LEDERWAREN

NU EEN GOEDE KWALITEIT

eetkamer stoel
in skai bekleed, groen en zwart

f 39,50 per stuk

Wollen dekens, Aabe en Zaalberg nu met 20 procent
korting van de nog niet verhoogde prijzen !

WONINGINRICHTING - LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421

Tot onze diepe droefheid is plotseling van ons
heengegaan, onze geliefde man en vader

JACOB CAREL LOUIS DOLLEMAJN

op de leeftijd van 77 jaar

M. A. Dolleman-Valbracht
J. E. Dolieman

Vorden, 8 januari 1973
Hamminkweg 7

De begrafenis heeft in alle stilte plaats gehad

G. M. v. L. af d. Vorden
Aan de leden,

Alg. Ledenvergadering
van de G.M.v. Landbouw te Arnhem
op 25 januari a.s.

Spreker H. J. L. Vonhoff, Staatssekretaris URM

Onderwerp: 'Landbouw en Landschap'

Vertrek om 8.30 uur bij de NH kerk

Gaarne vooraf bericht aan
DE SEKRETARIS, telefoon 6686

BLOEM-
EN TUINZADEN

Grote koek-
verkoop aktie

ten bate van het

MAJORETTEKORPS
van SURSUM CORDA

op zaterdag 20 januari a.s.

BLIJF NIET VOOR DIT DOEL
BUITENSPEL STAAN !

FRUIT IS GEZOND !

De laatste Golden Delicious
£ f 6,— per kist

LOM B ARTS

GOUDREINETTEN

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruitteeltbedrijt

MEDLER

ft EERSTE KWALITEIT

ft GROTE SORTERING

ft DOORBEREKENDE KORTINGEN

Daarom het gehele seizoen enorm

scherpe prijzen b.v.:

250 gram SPINAZIEZAAD f 2,50

l pakje SALYIAZAAD f 1,40

BEHANGOPRUIMING
Profiteer van de unieke aanbiedingen uit onze grote

kollektie! OOK EXCLUSIEVE DESSINS

Kom, zie en overtuigt u

Schildersbedrijf J. M. UITERWEERD
Telefoon 1523 - Vorden

Voor prijsbewuste
tuinliefhebbers

tuinzaden van

KLUVERS
ZUTPHENSEWEG 53 - VORDEN . TELEFOON 1318

Vraag* onze uitgebreide TUINGIDS ï

ORCON (Hengelo-GId.) is een
klein, gezellig atelier, waar een
team van meisjes vakkleding
vervaardigt. In dit team is nu
plaats voor een

modinette of
leerling-modinette
Heb je interesse?
Kom dan eens vrijblijvend
kijken en praten.

ORCON Vakkleding
Wichmondseweg 2 - Hengelo (Gld.)
telefoon 05753.1268

of na 7 uur 's avonds:
de heer D. Kamphuis,
Zonnestraal 10 - Hengelo (Gld.)

in GORDIJNSTOFFEN en VITRAGES

in de zaak, die u de grootste kollektie kan laten zien !

KEUZE UIT MEER DAN ] 3Q DESSINS EN KLEURSTELLINGEN

w.o. Ploegstotfen en Boussacstoffen
uit voorraad leverbaar

NU TEGEN PRIJZEN
DIE IJ NIET VOOR MOGELIJK HOUDT !

En vergeet vooral onze
LAAGGEPRUSDE COUPONS NIET !

Daar staat 'HET BINNENHUIS' bekend om

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD



"CONCOKDIA"
Hengelo (GW)

Zondag 21 januari

DANSEN
Muziek :

Sang und Klang
met zang van Cecil

Bal voor gehuwden en paartjes op 27 jan

Muziek: The Moodchers

Voor tafelreservering: telefoon 05753-1461

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Een rillende rechter te Rheden
Kwam s'morgens humeurig beneden,

Maar zijn aardgas-c.v.
Stemt hem mild en tevree

En z'n ochtendleed is nu geleden.

Waar kunt u alles te weten komen over aardgasverwarming?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland

Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

Film

dienst
PROFIL

ZELHEM

presenteert

Zaterdag 27 jan. 's avonds 8 uur in de zaal van het
Nutsgebouw te Vorden, entree f 3,25 - Balkon f4,—

De grootste OORLOGSFILM allertijden in prachtige kleuren

D. DAY (in Cinemascope) met bekende akteurs

De Invasie van de Geallieerden in Normandië op 6 juni 1944

Toegang 14 jaar Deze film mag u beslist niet missen

Groot J EUGD-FI LM-FESTIVAL
's middags 16.15 uur

Met o.a. de Comedy Gapers en vele andere leuke films, lachen van het
begin tot eind. Ouders laat ze genieten van deze films.

Jeugd t.m. 12 jaar f 1,60 Volwassenen f 2,10

Voor deze 2 grandioze films zjjn er kaarten in voorverkoop verkrijgbaar
bij Sigarenmagazijn Eyerkamp, Zutphenseweg te Vorden

VROEGTIJDIG KAARTEN HALEN

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Keune
GAS- EN OLIEHANDEL

heeft plaats voor

goede
chauffeurs
voor olie en gasvervoer

KEUNE
Oliehandel - Tel. 1736 - Nijverheidsweg 4, Vorden

E.W.M. Meubelfabriek

Meubelshow Vorden

Vraagt voor haar kantoor

jongedame
voor diverse werkzaamheden

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan ons adres:

RUURLOSEWEG 8-14, VORDEN

KOOPJES

Totale
KOOPJES

wegens OPHEFFING

DAMESHOEDEN

SJAALS

EN HANDSCHOENEN

Kroneman - Jörissen
Burg. Galléestraat - Vorden

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

Zaterdag 20 januari

GROOT PRINSENBAL
* Installatie Prins

Carnaval 7973 en gevolg

* Muziek :

Prinsenkapel De Flamingo's

Zaal Schoenaker, Kranenburg

Zaal open 19.00 uur Entree Prins 2U.11 uur

WWVWWWWWWH^^

Keune
Metaalwarenfabriek en Handelsonderneming

heeft plaats voor

ALROUND

METAALBEWERKERS
die zelfstandig zullen werken

KEUNE
Nijverheidsweg 2-4 - Vorden . Telefoon 1736

KNALLERS!
Matrassen

Met doorgestikt bovenblad

Leuke dessins 80/190

Extra aanbieding nu f 55,-

Twee zijden doorgestikt
Zeer fraai en 'harde' matras

so/190 .. . ru f 95, _

90/190 . • nu f 105,-

120/190 . • nu f 145,-

Twee zijden doorgestikt
£xc/us/eve matras nu guldens goedkoper

80/190 nu f 109,-

90/190 nu f 120,-
I20/19o nu f 165,-

Fles gest. HALFYETTE MELK van 74 voor 59

Krat AMSTEL PILS van 14,60 voor 1098

10 EIEREN nu met 30 cent KORTING !

Pot SPAR JAM van 120 voor 108

Blik SPAR APPELMOES 98

SPAR PANTY's van 169 voor 149

3 pakken Zo-klaar PUDDING van 114 voor 98

3 stukken MARS van 120 voor 89

250 gram SLAGERS LEVERWORST 109

14 SINAASAPPELS 198

SPAR SOEPBALLETJES 75

500 gram BELEGEN KAAS 329

SPAR ROOKWORST van 125 voor 108

SPAR COLA of UP van 90 voor 79

2 flessen Montilla AMONTILLADO van 736 voor 590

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Adverteer in Contact

Ook onze

begint a.s. donderdag 18 januari

MOMBARG
Kranenburg - Telefoon 6679



Donderdag 18 januari 1973

Tweede blad Contact
34e jaargang nr. 42
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Prinses

Margriet
30 jaar l

Op 19 januari zal h.k.h. prinses
Margriet haar dertigste verjaardag
vieren. Zij zal dit doen, temidden
van haar voorspoedig opgroeiende
kinderen en haar toegewijde echt-
genoot, mr Pieter van Vollenhoven.
ledere keer als we de prinses zien,
ziet zij er weer stralender uit. En we
zien haar nogal eens. Ondanks dat
haar gezin en de opvoeding van
haar kinderen veel van haar tijd
zullen vergen, vervult zij trouw haar
plichten als prinses der Neder-
landen, door tal van evenementen
met haar charmante persoonlijkheid
op te luisteren. Wij wensen haar een
goed jaar toe.

PvdA-fraktie in de gemeenteraad van Vorden:

Achterstand in sportakkomodaties
In Vorden is op het gebied van sport en kulturele zaken,
speciaal wat de akkomodaties betreft, een zekere achterstand.
Vanaf september 1970 hebben wij dan ook geprobeerd de
Raad en B & W te bewegen tot een meer aktief en ge-
inspirecrd beleid op dit gebied, een moeizame affaire, aldus
schrijft de fraktie van de PvdA in een open brief aan haar
leden.
Het merendeel van de leden van de Raad en B & W gaan
er nog steeds van uit , dat het als hoogste wijsheid geldt
zoveel mogelijk in de gemeentekas over te houden. Slechts
wat wettelijk is voorgeschreven (en uit de rijkskas kan wor-
den terugontvangen) mag worden uitgegeven, terwijl op het
gebied waar de gemeente autonoom is, meestal alleen gel-
den voor wegenverbetering, lichtpunten e.d. beschikbaar
gesteld worden. Onze pogingen tot beleidsombuiging waren
echter niet helemaal zonder sukses, aldus de fraktie, be-
siaandu uit mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg en de heren J.
Kocrselman en J. Bosch.

SPORTNOTA NOG STEEDS NIET BEHANDELD

In 1972 is een in opdracht van de gemeente door de Ver-
enig ing van Nederlandse Gemeenten uitgebracht rapport
verschenen, waarin geadviseerd wordt over het beleid op
langere termijn ten aanzien van sportakkomodatie en akko-
modatie op kulturecl gebied. De door ons gekonstatccrde
achterstand wordt in dit rapport bevestigd, aldus de PvdA-
fraktie.
Tot een behandeling in de Raad is het nog steeds niet ge-
komen. Bij de laatste begrotingsbehandeling hebben wij op
spoed aangedrongen. B & W hebben toegezegd, na overleg
met de sportraad-in-opricting, met voorstellen te zullen ko-
men. Wij vinden dit laatste een gunsige ontwikkel ing, maar
blijven ten aanzien van de zaak uiterst waakzaam en zullen
trachten zo spoedig mogelijk het één en ander op sportge-
bied te helpen realiseren.

GEMEENTELIJKE STICHTING

De kwestie van het Nutsgebouw en Jeugdcentrum was oor-
zaak van ellenlange diskussies in de Raad. Ons oorspron-
kelijke voorstel om door de bouw van een SPORTHAL in
één klap de behoeften op sport en kultureel gebied (uit-
voeringen, toneel, bibliotheek) te ondervangen, bleek niet
haalbaar. De knoop is voorlopig doorgehakt (Nutsgebouw
wordt openbare bibliotheek en leeszaal; het Jeugdcentrum
wordt voorzien van toneelakkomodatie en moet uitgroeien
tot een dorpscentrum). Wij vrezen dat er dan nog wel het
één en ander moet gebeuren, aldus de PvdA-fraktie.

De meest ideale en praktische opk^B^g in deze voor Vor-
den zo belangrijke zaak, lijkt ons e^n Gemeentelijke Stich-
ting, waarin de akkomodatie van leeszaal, dorpscentrum en
toekomstige sportakkomodatie zi jn ondergebracht. Een wat
deskundiger aanpak zonder hokjesgeest is dan mogelijk.

WONINGBOUW STAGNEERT

De woningbouw stagneert in Vorden op dit moment op
rampzalige wijze. Wij hebben de overtuiging dat B & W
er alles aan doet om weer schot in de zaak te brengen, al-
dus de PvdA-fraktie.

Sinds 1970 is de verhouding tussen het gemeentebestuur en
het openbaar onderwijs niet altijd ideaal. Op allerlei gebie-
den wordt getracht te beknibbelen, terwijl van goed onder-
l ing overleg nauwelijks meer sprake is. Mede op ons initia-
tief is de gemeentelijke bijdrage voor de aanschaf van leer-
middelen van ƒ 35,- tot ƒ 37,50 verhoogd. Ook hier is in
1974 weer kans op verbetering. Wij bli jven echter steeds
attent in deze zaak en weten ons gelukkig meestal verze-
kerd van de steun van de VVD-fraktie, aldus de PvdA-
frakt ie .

NIEUWS VAN

DE KERKEN

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE
CHRISTENEN
In het kader van de (jaarlijkse) week van gebed voor de
eenheid van de christenen (18-25 januari) is na de kerk-
diensten te Vorden, Kranenburg en Wildenborch een litur-
gie uitgereikt die samengesteld werd door de Wereldraad
van Kerken te Genève en het Centrum voor christelijke
eenheid te Lyon.
De uitgave voor Nederland werd verzorgd door de Raad
van Kerken in Nederland (Maliebaan 88 te Utrecht) en het
Apostolaat van het Gebed (Graafseweg 11 te Nijmegen). De
liturgie bevat liederen, gebeden en schriftlezingen. De plaat-
selijke Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg heeft ge-
noemde liturgie zondag jl. laten uitreiken in de hoop dat
vele gezinnen deze liturgie gebruiken zullen.

HARTELIJK DANK
Midden december van het voorbije jaar heeft de plaatselijke
Raad van Kerken een aktie gevoerd om de Kerstaktie mo-
gelijk te maken. (Een attentie aan zieken, hoogbejaarden,
bewoners van de verpleegtehuizen enz.)
Deze kollektc is goed geslaagd. Voor het prachtige bedrag
van ƒ 5015,41 zeggen we alle gevers(sters) zeer hartelijk
dank. Ook een woord van dank aan allen die in deze aktie
hebben meegewerkt. Wij en zij weten dat zoiets altijd reuze
gewaardeerd wordt.
Laat ons attent zi jn op elkaar niet beperkt en begrensd
b l i j v e n tot de Kersttijd. Een jaar heeft immers meer maan-
den dan alleen de decembermaand.

DE KINDERCANTORIJ
De Kindercantorij (repetitie zaterdagmorgen om 11 uur in
het katcchisatielokaal achter de koserswoning Kerkstraat
15) hoopt a.s. zondg weer mee te werken aan de Doopdienst
in de Hervormde kerk . Aanvang van deze dienst 10.00 uur.

ZANGGROEP UIT DALFSEN IN NED. HERV. KERK
A.s. zondagavond om 19.00 uur is de eerste Interkerkel i jke
Jeugddienst van dit jaar. Deze eerste dienst is iets anders

van opzet dan anders. De Interkerkelijke Jeugdwerkgroep
heeft een zanggroep met muzikale begeleiding uit Dalfsen
uitgenodigd om aan deze dienst mee te werken. Deze groep
begint om kwart voor zeven al met het inzingen. Verder
zullen zij in deze dienst alleen maar Hollandse liederen ten
gehoren brengen. Het is de bedoeling dat de gemeente deze
meezingt. De liederen zullen afgewisseld worden met schrift-
lezingen welke door de leden van de Interkerkelijke Jeugd-
werkgroep worden verzorgd. In deze dienst is geen predi-
king opgenomen.

Na de dienst is er geen nabespreking, wel zal de groep nog
enige Engelse en Hollandse liederen ten gehore brengen.

Bijeenkomst
Op donderdag 11 januari werden de dames van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen hartelijk welkom ge-
heten door voorzitster mevr. Besselink. De aanwezige heren
alsmede een aantal nieuwe leden kregen een speciaal wel-
komstwoord. Op donderdag 18 januari is er in „'t Wapen
van Vorden" voor de nieuwe leden gelegenheid om nader
kennis te komen maken.

Het verslag over de vorige vergaderingen werd voorgelezen
en het subsidiebeleid van de regering t.a.v. o.a. de Bond van
Plattelandsvrouwen aan de orde gesteld. Het ligt nl. in de
bedoeling om beroepskrachten (o.a. de sekretaressc, mej.
Vork ink) te vervangen door leken. Vervolgens werd het
woord gegeven aan de heer dr. J. G. Ferwerda uit Zutphen
die begon met een inleiding over het ontstaan van de foto-
rgafie en de stereoscopische fotografie (meer dan een eeuw
oud). Na nog wat technische uiteenzettingen werden de spe-
ciale slereoscopische brillen uitgereikt en werd een aanvang
gemaakt met de ver toning van de dia's, eerst van diverse
reizen naar I t a l i ë . Oostenrijk e.a. Uit de veelvuldige oh's en
ah's bleek wel hoe de werkelijkheid benaderd werd.

Na de pauze was er een zeer interessante projektie over de
Deltawerken. Door de zeer speciale opnamen werd een
goed beeld verkregen van dit gigantische werk. Na afloop
dankte de voorzitster de heer Ferwerda namens alle aanwe-
zigen hartel i jk voor de buitengewoon interessante en boei-
ende avond.

Damrubriek
Ook deze keer een 33—28 opening: 1) 33—28, 18—23; 2)

39—33, 12—18; 3) 43—39, 7—12; 4) 34—30, 18—22?; 5)
30—24, 19 x 30; 6) 35 x 24, 20 x 29; 7) 33 x 24, 22 x 33;
8) 38 x 7, 1 x 12 + 1.
Goede oplossing van het probleem uit Contact nr. 40 kwa-
men binnen van B. Hiddink, T. Janssen, W. J. Bennis. R
Lammers, G. Wassink, Tj. Harmsma, T. G. van Manen, W.
Wolfer ink , H. Grotenhuis ten Harkel, J. Masselink.
Oplossing: 1) 28—22, 17 x 28; 2) 37—31, 27 x 36; 3) 47—42,
36 x 38; 4) 39—33, 28 x 30; 5) 45 x 3 en wint.
Ons nieuwe pr. .Mcem is:
zwart 3 schii en op 14, 17 en 38; wit 2 schijven op 23 en 24
en dam op 4o. Wii speelt en wint.

zwart

m, '- im, wAy */M.y w%.

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

Majorettengroep
Naar wij vernemen is de chr. muziekvereniging Sursum
Corda bezig met het oprichten van een majorettenkorps.
Een twintigtal meisjes hebben zich al opgegeven en men
hoopt 2 februari a.s. van start te gaan met de repetities.
Naar aanleiding hiervan organiseert Sursum Corda zaterdag
20 januari a.s. een koekverkoopaktie voor de uniformen die
aangeschft zullen worden. Wij hopen dat deze aktie bijzon-

der slaagt, het zal immers een grote aanwinst zijn voor
Vorden. (Zie de advertentie in dit nummer.)

KPO
Op de in zaal Schoenaker gehouden zeer druk bezochte
jaarvergader ing van de KPO afdeling Vorden-Kranenburg
- meer dan de he l f t van de leden was aanwezig - werd af-
scheid genomen van penningmeesteresse mevr. Nijenhuis-
Eggink. Presidente mevr. Cuppers-Besselink had grote waar-
dering voor het vele werk dat de penningmeesteresse in de
zesjarige periode had gedaan en bood haar een prachtige
vaas met chrysanten aan als dank hiervoor. Mevr. Nijenhuis
dankte bestuur en leden voor hun prettige medewerking en
het in haar gestelde ver t rouwen.
Op deze eerste vergadering in 1973. tevens de jaarvergade-
ring, wenste de presidente alle dames van harte een voor-
spoedig jaar toe eveneens voor hun gezinnen en vooral
voor de vereniging.
Sekretaresse mevr. Koers-Gerr i tsen bracht een keurig jaar-
vers lag. H i e r u i t bleek dat in het afgelopen jaar diverse ont-
wikkelings- en ontspanningsavonden waren gegeven, waar-
van die over de verzorging van de tuin en bloemen en over
gebruik en m i s b r u i k van verdovende middelen wel de leer-
zaamste waren geweest.

Uit het f i n a n c i ë l e verslag van mevr. Nijenhuis-Eggink bleek
dat zij er, ondanks de steeds stijgende kosten, in geslaagd
was de eindjes aan elkaar te knopen, want er was een
kle in ba t ig saldo. Inplaats van de scheidende penningmees-
teresse werd gekozen mevr. Garritsen-Nijcnhuis.
Besloten werd om in mei weer het jaarlijkse uitstapje te
houden. Tot besluit van de avond werd er een quiz gehou-
den door de dames Bussink en Wardenier van het bureau
voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande. De vragen
die gesteld werden hadden betrekking op de onderwerpen
bloemen en t u i n , textiel en naaien.
Op donderdag 15 februari zal de eerstvolgende avond wor-
den gehouden door dokter Bosgieter, geneesheer-d i rekteur
van het Bcrkelpaviljoen te Zutphen over de ouder wordende
mens. Op 22 maart zal mevr. A. Wiegman uit Doesburg een
avond verzorgen met betrekking tot het bereiden van culi-
naire gerechten.

'n Nieuwe mogelijkheid voor filmers

Wak voor onze neus
Vlak voor onze neus ligt ee^Bbbied dat
velen nauwelijks kennen. Dit i^net gebied
van het kleine. Kevertjes, vlinders en de
i>loemen in het gras, maar wij zi i
nooit op onze films. De amateurfotografen
echter hebben al jaren geëxt^~menteerd
met deze boeiende wereld. A^Hhun een-
oogspiegel reflexen fotografeerden ze op en-
kele centimeters klein dingen. Bloemen, de
fossielen, stenen, postzegels en bladeren.
Hun opnamen waren verrassend. Pas dan
ontwaren wij de werkelijke vorm, de echte
schoonheid van die nietige zaken.

De Macrozoom
Filmers konden met een voorzetlens wel
dichterbij komen, maar nooit zo dicht dan
de met fotografische apparatuur mogelijk
was. Nu komt de fotografische industrie
eindelijk met apparaten, die deze hindernis
overwint.

De Scnkyo met Macrozoom

Sankyo brengt de laatste tijd kamera's uit
die opvalen door hun werkelijk briljante
vondsten. De grote Sankyo Hifocus bv., die het probleem
van het scherpstellen automatiseerde en daardoor een
der vervelendste fouten van de amateur ophief, de on-
scherpe foto. Nu komt Sankyo uit met een geheel nieuw
type, de Sankyo MF 303. Het is een Super 8 kamera,
met de volgende technische data:
Volautomatische belichtingsregeling door middel van
CdS cel, 'door-de-lens', automatische instelling van de
filmgevoeligheid van 15-23 DIN en aanpassing van het
speciale A-filter voor daglichtshots. Zoomobjektief van
9-30 mm macro-instelling tot op O mm (let op nul mm;
dat betekent dat u de lens plat op het objekt kunt
plaatsen!).

Motor- en handzoombeweging mogelijk, met drukknop-
systeem. Reflexzoeker (geen parallax) met instelbaar
oculair (inkijkopening regelbaar voor bv. brildragers)
van -f3 tot —3 dioptrie. Waarschuwingssignaal voor
onderbelichting, zichtbaar in de zoeker. Knipperlicht
voor kontrole op het filmtransport. Opnamesnelheid 18
beeldjes per sekonde en enkelbeeld met draadontspan-
neraansluiting. Batterijmotor voor 4 1,5 volt batterijen
n uitneembaar batterijhuis.

Ingebouwde batterijtester, omklapbaar handgreep, aan-
sluiting voor afstandsbedieningskabel, zwarte uitvoer.

De kamera in hef gebruik
De kamera bezit een fraai en helder zoekrbeeld, waar-
mee men zeer gemakkelijk kan scherpstellen ook bij
zwak licht. Frappante opnamemogelijkheden ontstaan
door de macro-instelling (een wit knopje onder de zoom-
lens), men kan desgewenst scherpstellen op een minus-
cule bloem pal voor de lens, waardoor de hele achter-
grond bv. een boerderij in het veld, volkomen wazig
wordt. Draait men daarna aan de scherpteregeling, dan
wordt de bloem een nauwe'ijks zichtbare vlek en de
boerderij komt duidelijk naar voren. Voor frjne over-
gangen in bv. vakantiefilms een ideale mogelijkheid.

Speciale titelset
Men levert bij deze nieuwe Sankyo MF een adapter
met titelset. Hierbij kan men een serie maskers of spe-
ciale dia's in de set voor de lens plaatsen met de adapter

Men kan 'n titel maken ev. met getypte
letters en deze vlak voor de kamera plaat-
sen en filmen. Er is een doorzichtig titel-
plaatje, waarop geschreven kan worden.

III Filmt men dit plaatje, dan blijft de be-
wegende jirhtiTgrond zichtbaar. Daarbij is
het weer mogelijk eerst scherp te stellen
op de achtergrond en daarna op de titel
zodat verrassende effekten ontstaan.

De natuur in

i uurliefhebbers echter krijgen een gam-
ma aan mogelijkheden, waarvan zij voor-
dien nooit gedroorhd hadden.
Mieren warden leeuwen met de Macrozoom
vlinders jumbo-jets en kiezelstenen worden
rotsen. Men kan zelf een boeiende doku-
mentaire maken met effekten, die u anders
alleen op de tv ziet.
De nieuwe Sankyo MF wordt hier te lande
geïmporteerd door Transcontinenta N.V.,
Wibautstraat 212, Amsterdam en is lever-
baar sinds mei 1972.



OPLOSSING en PRIJSWINNAARS
KERSTPUZZEL 1972

HORIZONTAAL:
1. baard, 6. taart, 10. zandkoek, 15. Kerstmis, 22. onderste,
24. aarde, 26. oost, 27. adem, 28. eet, 29. tam, 30. iets, 31.
arglist, 34. edel, 35. t.o., 36. el, 37. n.n., 38. eik, 39. slee,
41. ros, 43. Ee, 44. roest, 47. kol, 48. intiem, 51. ore, 52.
ogen, 53. Ie, 54. snee, 55. rots, 57. spatie, 59. teek, 61. ka,
63. slot, 64. ra, 66. stonde, 69. klas, 70. va, 72. snaar, 73. t.v.,
74. straat, 75. ere, 76. daar, 77. re, 78. St., 79. alp, 80. serre,
81. on, 82. lasso, 84. op, 85. o.t., 86. Sont, 87. ma, 88. sporen,
92. anoden, 94. Oene, 95. traan, 99. apart, 100. R.G., 101. ik,
103. eest, 104. aap, 106. ar, 107. ergo, 109. rite, 110. war,
111. arend, 112. sneer, 113. ga, 114. arre, 116. dn, 117. ene,
118. de, 119. onder, 120. A.D., 121. ere, 123. ode,
124. gas, 127. Ur, 128. meestal, 130. es, 132. pa, 133. era,
135. id, 136. riet, 137. staal, 139. no, 140. kleed, 141. nek,
142. Adam, 143. tel, 145. een, 146. dril, 148. edelen, 149.
neus, 150. do, 152. ree, 153. p.s., 154. Eli, 155. t.o., 156.
s.g., 158. pet, 159. mat, 161. os, 163. trui, 165. erts, 166. nr.,
168. abeel, 170. verzegd, 172. as, 174. gereed, 175. St., 176.
R. K., 178. 11., 179. overal, 182. eg, 184. zon, 186. ho, 188.
al, 189. no, 191. oost, 193.nep, 194. egaal, 197. mom, 198.
R.T., 199. re, 201. cel, 202. os, 204. de, 206. driehoek, 210.
borgtocht, 213. altaar, 215. eed, 216. droog, 218. detail, 220.
Eire, 221. Zionisme, 225. ranonkel, 226. lommer, 227. nade-
ren, 228. aster.

VERTIKAAL:
l boterkoek, 2 analoog, 3 A.D.M., 4 re, 5 Dr, 6 teen, 7
aas, 8 ra, 9 tra, 10 zege, 11 dos, 12 kot, 13 os, 14 E.T., 15
ka, 16 edel, 17 rede, 18 smeer, 19 me, 20 iet, 21 stoet, 23 tin,
25 Dr, 32 li, 33 ik, 39 sein, 40 Nero, 42 slet, 43 etser, 45
oorkonde, 46 set, 48 iet, 49 eet, 50 mees, 53 lat, 56 sterren,
57 slaap, 58 post, 60 ets, 62 Advent, 63 slalom, 65 ave, 67
Naarden, 68 daar, 69 kras, 71 are, 73 trooster, 74 standaard,
78 sloop, 80 spoor, 83 sterren, 84 op, 86 snap, 89 regen, 90
neigen, 91 basta, 93 N.T., 96 reiger, 97 Ate, 98 paardemid-
del, 102 korenhalm, 105 arre, 108 reeds, 110 wand, 112 s.s.,
115 ergernis, 118 Deventer, 119 oorden, 122 Eva, 125 asiel,
126 stek, 127 Uilenspiegel, 129 A.T., 130 es, 131 sta, 132
paard, 134 roede, 138 ad, 140 keep, 144 leest, 147 ruimte,

149 netel, 151 oost, 155 T.T., 157 grazen, 160 as, 162 onver-
zorgd, 164 über, 167 re, 169 edelhert, 171 R.G., 172 Ase,
173 straal, 177 kooi, 180 vlecht, 181 ala, 183 gnoe, 185 N.S.,
187 op, 190 omkeer, 192 troon, 195 getal, 196 lol, 197 m.o.,
200 ergo, 203 stee, 204 dar, 205 eren, 206 deze, 207 rein,
208 Ido, 209 huis, 210 boa, 211 ode, 212 cel, 213 alm, 214
air, 217 R.R., 219 lo, 222 na, 223 St., 224 me.

KERSTSPREUK IN CODE:
De vrede in deze wereld kan alleen bereikt worden door
vrede in het hart van alle mensen.

K I N D E R KERSTPUZZELPLAAT:
Sneeuwpop: k-e-r-s-t-s-t-e-r
Rebus: De kaarsjes in de kerstboom zijn de vriendjes van
de vrede
Kerstballen: Wij helpen mens en dier

PRIJSWINNAARS:
Ie prijs ƒ 25,- C. van Ooyen, Het Wiemelink 67, Vorden
2e prijs ƒ 20,- A. Wisselink, E 59, Hengelo Gld.
3e prijs ƒ 15,- mevr. De Koning, De Stroet 13, Vorden
4e prijs ƒ 10,- J. H. Pos, Repelstraat 18, Gravendeel

KINDERPUZZEL:
Ie prijs ƒ 10,- Greetje Brummclman, Alderkampweg 3,
Vorden
2e prijs ƒ 7,50 Kitty de Vries, Gazoorweg 6, Vorden
3e prijs ƒ 5,- Ineke Hissink, Noordink E 50a, Hengelo Gld.
10 troostprijzen van ƒ 2,50
Eddy Schunselaar, Het Jebbink 53, Vorden
Edwin Schouten, E 59, Hengelo Gld.
Alico Aberson, Enkweg 16, Vorden
Arie Winkel, Oltmansstraat 15, Steenderen
Clarine van Oei, Wildenborchscweg 28, Vorden
Trees Vredesoor, Z-E weg 83, Baak
Elsbeth Beek, Het Kerspcl 12, Vorden
Anke van Hcerde, Molenweg 9, Vorden
Geert Klein Geltink, Zutphenseweg 52, Vorden
Marian Brandenburg, Van Heeckcrcnstraat-12, Vorden

Raadsvergadering
Dinsdagavond 23 januari aanvang 19.30 uur. Aan de orde
is:

1. Opening.
2. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 19

december 1972.
3. Ingekomen stukken.
4.
5. Aankoop strookje grond van de heren E. en J. G. te

Velthuis.
6. Voorbereidingsbesluit ten behoeve van plaatsing trafo-

huisje door de PGEM.
7. Voorbereidingsbesluit voor het gebied ten oosten van

de Almenseweg, ten westen van de bebouwing van de
machinefabriek G. ten Have en ten noorden van de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk.

8. Wijziging „Verordening geldelijke steun krotontruiming
en doorstroming".

9. Rekonstruktie Baakseweg.
10. Aanleg van een wandelpad langs de Veengoot.
11. Rekonstruktie Industrieweg.
12. Rekonstruktie Dokter C. Lulofsweg.
13. Vervanging brug in de Schoneveldsdijk door duiker.
14. Medewerking ex art. 72 l.o.-wet 1920 bij de aanschaf

van leermiddelen ten behoeve van de Prot. Chr. School
aan Het Hoge.

15. Beplanting om speeltuin.
16. Delegatie ex artikel 212 Gemeentewet.
17. Herziening begroting 1972 van het Werkvoorzienings-

schap regio Zutphen.
18. Uitgifte in erfpacht gedeelte van het industrieterrein

aan machinefabriek G. ten Have b.v.
19. Begrotingswijzigingen.
20. Rondvraag.
21. Sluiting.

Vergadering
Vrijdagavond beleggen de GMvL, CBTB en ABTB een ge-
zamenlijke vergadering in zaal Bakker. Tijdens deze bijeen-
komst zal de heer Westendorp een inleiding houden (met
dia's) over verschillende rundveestallen. Leden die nog in-
teresse hebben om deel te nemen aan de rundveekursus kun-
nen zich alsnog bij een der bestuursleden van de organisatie
opgeven.

Met eluusterd
Ze zatten weer bi'j mekare um de taofel - et tröpken be-
jaarden, et was gien weer um naor buuten te gaon. Een
paar wazzen an 't biljarten, 't Was wel te zien dat ze dat
vrogger niet edaon hebt, maor ze kont et um een hoar zoo
goed as ikke, at ik de bal wegstoote mo'k maor afwachten
waor of e blif. Andren bepraot de dinge van d'n dag of van
vrogger. D'n langen Graads zit in 't midden met een groote
sigare an. Naor um wodt altied eluusterd - hie kan de dinge
zoo smakelek vertellen.

„Heb i'j den Dark van d'n Hoogen hoek nog ekend?" vrög
d'r eene. „Bo nou, of ik den ekend hebbe - daor he'k toch
een keer een spöl met ehad - wat was e heilig op mien - en
ik kon d'r toch werkelek niks an doen." Graads trekt es an
zien sigare - de andren luustert - de biljarters laot de ballen
met vree, zie wilt ok heurn wat 'r ezeg wodt. „Wi'j kennen
mekare goed. Hie was al een paar jaor wedeman. Zoo af en
toe kwam d'r eene uut de familie of de buurte um et huus
een betjen schoone te hollen. Wieter mos e zikzelf maor
redden." „Graads", zegge een keer tegen mien „zoo alleene
blieven zitten is ok niks - wet i'j nog gien goed wief veur
mien?" Ik zegge „ja daor vraog i'j al zoo wat - daor bunt
't wel wat, maor a'j ze eenmoal hebt mo'j ze hollen." Ik
prkkezeern nog effen. „Derk", zèè ik „i'j mot es naor
Doortjen Sleedoorn gaon - dat is nog een gaef mense - de
oldste jonge is d'r bi'j inetrouwd - um et werk kont ze eur
bes missen. At ze eur verstand gebruukt zal ze gien „nee"
zeggen." Derk was bes te passé. „Graads" zeg e „at 'r wat

van op geet krieg i'j d'r een besten natten dag met!" Een
paar dage later kwam e weer - en heilig dat e op mien was!
Hie dach da'k um veur de gek had ehollen. Toe 'k um een
betjen ekalmeerd hadde kwam et heele verhaal. Hie had
'r d'n andren dag meteene werk van emaakt. Dat vrouwken
was goed te sprekken ewes, en had um koffie egeven. Hie
had al schik van eur ekregen - een gaef en vrendeluk mense.
In d'n hoek had een wat oldere man ezetten - die had niks
ezeg. Hie had edach dat et wel een oom of een breur zol
wezen. Toe was hie met zien boodschap ekommen: .,Ik heb
eheurd da'j hier wel emist konnen wodden - ik zitte ok allee-
ne - zo'j niet met mien willen weertrouwen?" Et vröuwken
had um verbaasd ancke^fc en niks ezeg. Maor et menne-
ken in d'n hoek zoovö^^te meer. „Wat? Wol i'j achter
mien wief an - d'r uut! Smiegel - wat i'j wilt kan ik ok nog
wal - d'r uut!" Metcene had e de blaozepiepe ekregen - d'n
eersten klap was d'r schamps langes egaon - in de veur-
deure kreeg e nog een kets op de rugge. „Foi - de keerl zol
mien doodslaon - hoe ko^At nou zoo doen?"

„Maor waor bu'j dan toch ewes?" „Bo - bi'j Sleedoorn an
de bekke." „Ik kenne daor gien Sleedoorn - i'j hadden an
de Koestraote motten wezen!" „Ik wisse neet dat daor ok
een Sleedoorn wonen!" Toe e de schrik deur was is e daor
ok nog achteran ewes, maor dat is niet wat ewodden. Later
is e naor zien dochter egaon . . ."

Graads kik es rond - hie hef de boel weer an 't lachen. Dan
wodt 'r eroepen veur de thee . . . Zoolange at d'n langen
Graads metpraot hoeft ze zik daor niks te vervelen . . . .

d'n Oom.

Voetbal
VORDEN l AFD. ZATERDAG WON VAN AZSV 5

Na een rustperiode van vier weken speelde Vorden l afde-
ling zaterdag thuis tegen AZSV 5 uit Aalten. De thuisclub
had voor het eerst (sinds zijn schorsing) weer de beschikking
over Wentink hetgeen een versterking voor het team bete-
kende. Reeds na drie minuten gaf hij zijn visitekaartje af
toen uit zijn pass Sloetjcs kon scoren 1-0. Van zeker 25
meter afstand kogelde Sloetjes na tien minuten spelen num-
mer twee in de touwen, terwijl Wenink de ruststand 3-0 liet
aantekenen. In de tweede speelhelft bepaalde Aalten zich
tot verdedigen hetgeen ze bekwaam deden. Vorden kreeg
dan ook geen kans meer en het bleef bij 3-0.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Vorden 1-Socii 1; Witkampers 2-Vorden 2; Vorden 3-DEO 2;
Voorst 4-Vorden 4; Be Quick 6-Vorden 5; Vorden 6-Warns-
veldse Boys 4; Vorden 2 afdeling zaterdag-Oldenkotte.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETTITE DCV

Voor de onderlinge kompetitie van de Vordense damclub
DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld: Joost Reu-
ver-Johan Bolink 2-0; Paul Zoerink-Cor Oltvoort 1-1; Ben-
nie Klumpenhouwer-Harry Beeftink 2-0; Geert Buunk-Her-
man Brinkerink 0-2; Henk Arfman-Eric Baank 2-0; Peter
Wiekart-Bennie Buunk 2-0; Gerda Gosselink-Henk Aalde-
rink 1-1; Harry Klein Brinke-Ab Wentink 2-0; Paul Steen-
breker-Agnes Lammers 1-1; Wim Verkerk-Tonnie Janssen
0-2; Bert Klein Brinke-Jan Masselink 2-0; Gerard Wolsing-
Eddie Stokkink 0-2; Harrie Graaskamp-Ledy Bolink 1-1;
Harrie Dinkelman-Nico Huetink 2-0; André Abbink-Harrie
Abbink 2-0.

Met vreugde en dankbaarheid geven wij u kennis van
de geboorte van onze dochter en zusje

A. J. Stoltenborg
B. H. Stoltenborg-Neurink
Loes

Vorden, 16 januari 1973
De Haar 32

Waterpolo
FRAAIE ZEGE VAN VORDENSE POLODAMES
De dames l van de Vordense waterpolovereniging zijn vast-
besloten in de zomer-winterkompetitie van het distrikt
Twente-IJsselstreek de kampioensvlag te hijsen. Ditmaal
kwam Vorden uit tegen de Ravijn uit Nijverdal.
Het werd een voor de Nijverdalse dames tegenvallende wed-
strijd. Vorden toonde zich veel sterker, doch ondanks ver-
schillende goede scoringskansen was de stand bij de rust
slechts 1-0 dankzij een doelpunt van Jet Smit. In de tweede
helft werd de Ravijn gedwongen een verdedigende houding
aan te nemen. Het verdedigen ging de Nijverdalse dames
echter niet best af getuige de 6 doelpunten die Jet Smit
en de zusjes Sikkens in deze periode scoorden.

TWEEDE HERENTEAM WON
Het tweede herenteam van Vorden wenst niets voor de da-
mes ondre te doen want ook zij staan in de winter-zomer-
kompetitie fraai bovenaan. De ontmoeting die Vorden
speelde tegen Livo l uit Lichtenvoorde werd met 4-1 ge-
wonnen. De Vordenaren dankten deze overwinning in de
eerste plaats aan het taktisch betere spel want qua snelheid
moest het team beslist zijn meerdere erkennen in Livo.
Vorden nam door een doelpunt van Mengerink een 1-0
voorsprong, waarna Parmentier voor de ruststand van 2-0
zogde. In de tweede helft speelde Vorden beter, mede door-
dat Eggink in de ploeg was gekomen. Toch leek de span-
ning volledig terug te komen toen de Livo-midvoor doelman
Ter Heurne van dichtbij verschalkte 2-1. Door toedoen van
Eggink slaagde De Beus er even later in de eindstand met
twee fraaie doelpunten op 4-1 te brengen.

Volleybal
START DASH-TEAMS IN 1973
De Vordense volleyballers van Dash zijn het nieuwe jaar
niet erg suksesvol begonnen. In het distrikt Zutphen speel-
den zij deze week in de Hanzehal erg wisselvallig.
Heren Ie klas: Dash l kwam uit tegen de grote rivaal Bru-
voc l uit Brummen, maar de Bruvoc-heren toonden zich bij-
zonder sterk. Nadat de tegenstanders een voorsprong hadden
genomen van twee sets, sloeg Dash even terug maar in de
eindstrijd bleek Bruva^over meer routine te beschikken
en werd de eindstand^Jr Overige uitslagen: Isala 5-V en K
l 0-3; Stokvissen 1-SVS l 1-3; Hansa 3-Hansa 2 0-3.
Heren 2e klas: Veel beter speelden de Dash-reserves die te-
gen het zevende zestal van Hansa uitkwam. Op alle fronten
sloegen de Vordenaren een beter figuur en hun krachtsin-
spanningen werden mjttlrie setwinsten beloond 3-0. Hansa
4 kwam tegen plaats^^ot Lovable juist met de hakken
over de sloot 2-1.
Heren 3e klas A: Dash 3 kon in de ontmoeting tegen Wil-
helmina 2 totaal geen vat krijgen op het spel der tegenpartij,
die over een goed geoefende ploeg beschikt. Het werd een
forse 0-3 overwinning voor de Wilhelmina-reserves. Het
Steenderense WIK 2 ging tegen Harfsen l met 3-0 „voor de
bijl".

Heren 3e klas B: Dash 4 had in de wedstrijd tegen Wilhel-
mina 3 een tegenstander waarmee het kwaad kersen eten is.
De Zutphenaren slaagden er in om twee partijen in hun
voordeel te beëindigen maar Dash kon na veel moeite slechts
tot één setwinst komen 2-1. Rheden 2-DVC 3 0-3; Valto 2-
SSVS 3-0.
Dames Ie klas: De belangrijkste ontmoeting was hier het
grote duel tussen het Zutphene Hansa l en Sp. Deventer l,
waarbij Hansa eerst met 4-15 gemakkelijk won maar de te-
genpartij in de tweede set genadeloos terugsloeg 15-6. Hansa
bleef in de derde set de baas terwijl de grotere routine de
vierde set ook in winst werd omgezet. Andere uitslagen:
Olympia 2-Wilhelmina 2 3-1; Wilhelmina 3-Bruvoc l 0-3;
DVC l-Wilhelmina 2 3-0; Dash l was vrij.

Dames 2e klas: Dash 2 kreeg in de wedstrijd tegen Wilhel-
mina 5 te maken met een zeer resolute ploeg, die vooral bij
de opslag de meerdere was. De Vordense dames kregen geen
cans hun spel te ontplooien en leden een 3-0 nederlaag.
Hansa 3-Harfsen l 0-3; Wilhelmina 4-WIK 2 1-2.
Dames 3e klas A: Hansa 4 won verdiend met 2-1 van Bru-
voc 2 terwijl DVC 2 met 3-0 zegevierde over Hansa 5. Harf-
sen 2-Voorst 10-3.
Dames 3e klas B: Evenals in 3A waren de Dash-dames hier
vrijaf. Hansa 6 won met 3-0 van DVO.

Touwtrekken
Op zaterdag 20 januari a.s. zal de nieuwe manege Het
Braamveld in Warnsveld voor het eerst in haar geschiedenis
iet strijdtoneel vormen van een groot indoor-touwtrektoer-
nooi. De plaatselijke touwtrekvereniging de TV Treklust,
organiseert dan namelijk het tweede toernooi van de lan-
delijke winterkompetitie.
De gastheren hebben kosten noch moeiten gespaard om dit
tweede toernooi tot een sukses te maken. Men is er in 'ge-
slaagd om weer nieuwe kontakten te leggen met touwtrek-
k.ers uit Friesland, waarbij er een goede kans bestaat dat er
een ploeg uit Kornjum present zal zijn. De AVRO zal met
commentator Dick van Rijn donderdagmiddag een uitzen-
ding over dit evenement verzorgen via Hilversum 1.
tn de A-klasse verwact men een felle strijd tussen Bekveld
en Warken, dat op eigen veld haar huid duur zal verkopen.
Moordijk kan ook goed meekomen in de kopgroep. In de
720 kg B-klasse zijn Noordijk en Eibergen favoriet terwijl
Buurse als derde nog voor een verrassing kan zorgen. Hol-

ten en EHTC zijn van gelijke kracht.
In de 640 kg A-klasse komen liefst zes ploegen aan de tou-
wen, waarbij het Hengelose Bekveld - dat op het eerste
toernooi in De Gompert werd gediskwalificeerd - nu beter
op haar tellen zal pass. Vorden, Holten en Eibergen kun-
nen het de mannen van Bruil nog behoorlijk lastig maken.
In de 640 kg B-klasse gaat het vooral tussen het Borculose
Heure en Bekveld. DVO, Nettelhorst en Warken blijven in
de middenmoot terwijl Bathmen, Eibergen en Oosterwijk in
de staart felle duels zullen leveren.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag--
zondagmiddag en avond
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen btj pick-
nickplaata Wlldenborchaeweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag van de maand klachtenavond
NVV
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

20 jan. Prinsenbal „De Deurdreajers" met de nieuwe
Prins in zaal Schoenaker

20 jan. Feestavond vv Vorden zaal Smit
24 jan. Hervormde Vrouwengroep Linde
25 jan. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
25 jan. Hervormde Vrouwengroep dorp
26 jan. Uitvoering Vordens Toneel, Nutsgebouw
27 jan. Feestavond volleybalvereniging Dash in zaal

't Wapen van Vorden
27 jan. Filmmiddag voor de jeugd en filmavond voor

volwassenen in het Nutsgebouw
8 febr. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
9 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre in zaal

Schoenaker
10 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre in zaal

Schoenaker
13 febr. Nutsavond Jeugdcentrum
14 febr. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
15 febr. KPO lezing dokter Boschieter
17 febr. Carnavalsbal Jong Gelre in 't Wapen van

Vorden
20 febr. NCVB voorlichting merkartikelen
22 febr. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
24 febr. Populaire beat-avond „De Deurdreajers"

in zaal Schoenaker
28 febr. NVEV lezing dr. Aneyssen in café Bruggink
28 febr. Kontaktavond Jong Gelre in 't Wapen van

Vorden
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

K mrt . Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
14 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
20 mrt. Lezing NCVB
22 mrt. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
26 mrt. NVEV film over Turkije in café Leemreis
31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal

Schoenaker
11 april NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
17 april Jaarvergadering NCVB
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

15 mei Lezing NCVB

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

Alle
drukwerken
voor handel
privé en industrie
Drukkerij WEEVERS b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

MORGEN

Wij weten niet wat morgen brengt,
Wij zullen dit ook nimmer weten.
Wanneer ons leven ook tot morgen lengt,
Zal „morgen" al weer ,heden" heten.
Dat „morgen" ligt zo onbereikbaar ver,
Te ver voor onze afgepaste schreden.
Ja, even ongenaakbaar als de morgenster:
Wij blijven altijd steken in het heden.
Toch zal tot aan de tijdengrens
Een ieder weer naar morgen streven.
Daar echter wacht 'n Eeuwig Heden elke mens,
En niemand die ooit morgen zal beleven.

MAX HOLT



Die in de Zoon geoolt,
heeft het eeuwige leven

Heden heeft de Here in zijn Vadershuis opgeno-
men, onze lieve en zorgzame zuster

HENDRIK A SLOTHOUBEK

op de gezegende leeftijd van 87 jaar

Vorden: H. Slothouber
Dieren: T. Lentink-Siothouber
Vorden: H. Bussink huisgenoot

Vorden, 15 januari 1973
Molenweg 39

De rouwdienst wordt gehouden D.V. vrijdag l»
jan. om 13.00 uur in de Ger. kerk te Vorden,
waarna om 14.00 uur de begrafenis op de Alg.
Begraafplaats te Vorden zal plaatshebben.
Condoleren na de begrafenis in het gebouw achter
de Gereformeerde kerk.

De Here heeft tot Zich genomen, onze lieve en
zorgzame tante

HENDRIK A SLOTHOUBEK

Warnsveld: W. H. Bloemkolk
Vorden: H. Kamphuis-Bloemkolk

M. Kamphuis
Martin en Irene
Henk en Willemijn
Garjo en Ineke

Vorden, 15 januari 1973

t

Hiermede vervullen wij de droeve plicht u mede te
delen dat heden plotseling is overleden, na voor-
zien te zijn van de genademiddelen der H. kerk,
mijn inniggeliefde man en onze lieve, zorgzame
vader en opa

GR ADI; S JOHANNES PELGKOM
echtgenoot van Johanna Bernhardina te Wilt

in de leeftijd van 75 jaar

Gaarne uw gebed voor hem

Vorden: J. B. te Wilt
Emmeloord: B. J. A. Pelgrom

H. Pelgrom-Kouw
Brummen: J. M. Th. Sloot-Felgrom

W. A. H. Sloot
Emmeloord: A. G. B. Gebbink-Pelgrom

J. B. J. Gebbink
en kleinkinderen

Vorden, 16 januari 1973
Wiersserallee 2

Donderdag 18 jan. zal er om 19.30 uur tot zijn in-
tentie een H. Mis worden opgedragen in de kerk
van St Antonius van Padua te Kranenburg
De plechtige H. Mis van Requiem zal worden op-
gedragen op vrijdag 19 jan. om 10.30 uur in de
parochiekerk te Kranenburg, waarna de begra-
fenis op het R.K. kerkhof aldaar.
De overledene is opgebaard in de aula van het
St Walburgis ziekenhuis te Zutphen, bezoekuren
van 17.15-18.15 uur.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis m
zaal Schoenaker te Kranenburg

GEVRAAGD

kindermeisje
van 17 febr. tot 3 maart voor de
uren van 8 uur 's morgens tot 16.DU
uur 's middags

Hotel-Café-Restaurant

Bakker - Vorden
Vorden - Telefoon 05752-1 .",12

Dat is pas
OPRUIMEN!

Tientallen paren

Bootee's
30-40 en zelfs 50 procent
beneden de normale verkoopsprijs !

't Is eigenlijk te gek om waar te zijn,
maar een nieuw seizoen staat voor de
deur en dan beginnen we ook graag met
een nieuwe voorraad

IH S, ALLES MOET WEU I

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Onze

begint donderdag 18 januari

Koopjes halen,
dus weinig betalen !
Tot en met 27 januari

LOOMAN
Vorden

BIJ 'HET BINNENHUIS' BETEKENT

Lage prijzen voor

In onze showroom meubelen w.o.: bankstellen, fauteuils, 2-zits banken,
salontafels, kleinmeubelen, stalen bedden, huiskamerstoelen, aanbouwkasten

En let u vooral ook op onze aanbiedingen in :

MATRASSEN, DEKENS, SPREIEN, MOLTON
DEKENS, TAFELKLEDEN, SLAAPKAMER
KLEEDJES

DAT KAN BIJ :

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Maandagmorgen
22 januari
9 uur 's morgens

Heden donderdag 18 januari

GROTE

bij de GEMS
•

Koopjes in:
Televisie - Radio - Stereo apparaten

Platenspelers - Rekorders

Huishoudelijke artikelen - Gero

Gereedschappen - Elektrische apparaten

Wasmachines - Koelkasten

Gashaarden en kachels

Maandagmorgen 9 uur

Wij houden geen voorverkoop

GEMS WINKEL!
VORDEN (05752-2124)1

'pruiming
MEUBELS

MATRASSEN

TAPIJT

BEDDEN EN

WONINGTEXTIEL
tegen zeer konkurrerende prijzen /

ZIE ONZE MEUBELTOONZALEN EN TAPIJTHAL

KOOPT NU UW MEUBELEN l

Desgewenst nemen wij deze gratis voor u in bewaring

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

_ ; HELIUM N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Te koop biggen
Joh. Wesselink
Kranenburg

Veel geld verdienen ?
Da's erg gemakkelijk hoor
Koop ook tijdens de
opruiming bij

Schoenenhuis
Jansen
en doe uw voordeel !

M.i.v. 30 januari a.s. houdt
dr Van Tongeren
het zuigelingenburo m
Het Groene Kruis-gebouw
van 3-4 uur

Nu:
Ongelofelijke kortingen :
Waar:
In de opruiming bij

Schoenenhuis
Jansen

Drukwerk
wordt snel
en goed verzorgd
geleverd door

Drukkerij Weevers
NIEUWSTAD 12 VORDEN TELEFOON 05752-1404

Dat is pas
OPRUIMEN!

LEREN HERENSCHOEN
zeer mooi model in diverse tinten bruin

EEN ECHT KWALITEITSPRODUKT

slechts f 29,-
In onze opruiming

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden



Zeer belangrijk

TAPIJTNIEUWS
Wij bieden u vanaf heden een

speciale samengestelde
kollektie tapijten
die wij naast onze bekende
kollektie zullen gaan voeren

Door gezamenlijke inkoop kunnen
wij u deze kollektie tapijten tegen

een lagere prijs aanbieden!
Normale prijs Binnenhuis prijs

100% WOLLEN TAPIJT in 2 kleuren £ -f r-/\ r*f\
Berber en bruin f 194,50 | |D\7,DU

100% WOLLEN TAPIJT I -l"?C
in 3 kleuren f 210,50 | l/Oj"

f 129,50

f 119,90

NYLON TAPIJT 400 breed
in 6 kleuren .......................................... f 155,—

NYLONTAPIJT 400 breed
in 6 kleuren .......................................... f 147,—

NYLON TAPIJT 400 breed , ̂ /̂ ^ >/\
in 2 kleuren f 135,50 J 1U\/.ÖU

NYLON TAPIJT 400 breed
hoogpolig f 125,50

NYLONTAPIJT 400 breed
in 5 kleuren .......................................... f 105,90

BOUCLE/NYLON 400 breed
in 4 kleuren .......................................... f 101,—

• f 99,50

f 84,90

f79,50
SLAAPKAMER KWALITEIT 366 breed f /JQ
in 5 kleuren f 85,- f Öïfj™

* 5 JAAR GARANTIE OP SLIJTAGE
* VAKKUNDIG LEGGEN * GEEN LÈGKOSTEN
* UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Uw tapijtspeciaalzaak
WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Voor HUDORA rolschaatsen naar :

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

GEVRAAGD

metselaar
MOET GOED VAKMAN ZIJN

Bouwbedrijf

RONDEEL
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

't Is nu goedkoop kopen

OPRUIMINGm onze
Herenschoenen zwart leer
Herenschoenen
Dames suéde molières
Kindersteunschoenen
Boots in juchtleer
Damespantoffels
Herenpantoffels met vacht

v.a.

v.a.

f 19,90
f 34,90
f 24,90
f9,90

f 24,90
f4,90

f 12,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Voor koopjes halen

en weinig betalen
Ook nu natuurlijk weer naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Zie onze ongekende koopjes
op onze TEXTIELAFDEL1NGUN

ZONDAGMIDDAG A. S.

Kompetitiewedstrijd

VORDEN l -
SOCf l

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

Ontvangen de nieuwe voorraad

BEHANG
pracht kollektie!

OPRUIMING RESTANTEN

BEHANG enorm verlaagde prijzen !

De speciale verfwinkel op het Hoge

H. Weustenenk
Schildersbedrijf - Het Hoge 33 - Vorden, tel. 1377

Feestavond
VOETBALVERENIGING VORDEN

VOOR LEDEN EN DONATEUKS

Op zaterdagavond 20 januari in zaal
't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Aanvang 19.45 uur precies, zaal open 19.15 uur

Met medewerking van het kabaret-
gezelschap 'Je zult wel zien'

Na afloop bal
m.m.v. The Moodcfters'

Entree per persoon f 3,-

w^w%\wwww»^^

Dat is pas
OPRUIMEN!

Tientallen

Zuiver LEREN KMELAARZEN
Het is eigenlijk te gek,
maar het is beslist waar !

slechts f 25,-
IN ON/E OPRUIMING

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Door aanschaf

kalkstrooier
zijn wij in staat uw bouw- en weiland
intensief te bekalken
)kalk uit buiksilo)

Ook geschikt voor Thomas
slakkenmeel en koperslakkenbloem

Haring
Beunksteeg.2 - Hengelo G - Telefoon 05753-7361

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding ,
Zie raambiljet:
Don. V2 kg Gekookte Bieten 45

Vrijd. V£ kg Prei panklaar 75

Zat. M; kg Harde Spruiten ^Q

l kg Sappige Handperen ^g

Mnd. ya kg Gesneden Rode Kool 3^

Di. VL> kg Boerenkool panklaar £9

Wnd. y2 kg Hutspot 5Q

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1384

Ontdek de vele SPOTKOOPJES
Dames, heren en kinderconfectie

bij:


