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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Abonnementsgeld
Geslaagde inning Contact abonnementsgeld
Doordat wy dit jaar de inkasso op ƒ 4,— hebben vastgesteld, hebben velen van
dit voordeel gebruik gemaakt en reeds nu al betaald.
Het is de moeite bijna niet de nog niet-betaalde abonnementen te laten innen.
W\j geven deze enkelingen daarom alsnog de gelegenheid om ƒ 4,—, te verdienen
en voor l februari a.s. te betalen per giro, bank of aan ons kantoor.

Terugbetaling
Daar er iemand is, die het schynbaar leuk zou vinden dat ook Contact gaat
verdwynen uit onze Vordense gemeenschap en zonodig bij de economische kon-
trole dienst moest melden dat het abonnementsgeld te veel verhoogd was zyns
inziens, moeten wij nu ƒ 0,65 terug betalen.
Die meneer heeft er uiteraard niet aan gedacht dat in een Achterhoekse gemeen-
schap als Vorden een plaatselijk blad onmisbaar is, en dat er in 1977 weer een
porto-verhoging kan komen, wat ieder jaar het geval is en wie betaald dat dan?
En om verschil te maken in het abonnementsgeld voor de kranten die per post
gaan of per bezorger, dus de kranten die per bezorger bezorgd worden (het
dorp dus) goedkoper, daar passen wy beslist voor.
Het zou toch te dwaas zijn om de mensen die buitenaf wonen, meer te laten
betalen, wy laten dit ook beslist zo en een ieder wordt - indien wy volgend jaar
weer uitkomen - ƒ 0,65 terugbetaald. Dit omdat wy volgens de economische kon-
trole dienst de bezorgerskosten ook hadden doorberekend. De PTT mag gerust
20% verhogen, maar voor de bezorgers mag dit niet.
Ook u lezers zult wel merken dat wij nogal scherp zijn, doch dit is onvermijdelijk.
Contact stond voor ons als uitgever al op de helling, daarom moesten wy wel
verhogen.

Wy verzoeken onze abonnees die vaak in november al betalen dit voor het vol-
gend jaar 1978 niet te doen, daar het nog niet zeker is dat wij in 1978 wel door-
gaan met Contact in de huidige vorm.

Het kan natuurlijk ook zoals editie Hengelo gratis, maar dan gaat het nieuws
er uit en gaat de krant in de huis-aan-huis bestelling, dus vrijdags op de post
en de week daarop dinsdags of woensdags bij u thuis. Dus een advertentieblaad-
je zonder nieuws, wat de aantrekkelijkheid van Contact benadeeld. Dan krijs*
u meer een folder-idee.
Ook hebben wy wel vernomen, dat er in sommige gemeentes subsidies worden
gegeven voor plaatselijke bladen, doch hiervan wensen wy geen gebruik te ma-
ken. Wij zyn tegen iedere vorm van subsidie, want dit is zuiver boerenbedrog:
de gemeenschap betaald het dan toch. Wy doen het liever op een eerlyke ma-
nier, al wordt het wel erg duur, daar zijn ook wy wel van overtuigd.
Indien de invloed van de buitenmensen op onze Achterhoekse gemoedelijkheid
en vergryzing van Vorden zo doorgaat, is het voor ons niet haalbaar, mede door
de kostenstijging om een blad als Contact te handhaven.
Wy hopen dat u zult begrijpen dat wij dit zo uitvoerig in de krant zetten, omdat
wy ook voor het blok gezet worden. By voorbaat hartelyk dank.

De redactie, L. G. Weevers.

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altijd aan huis,
binnen 24 uur.

AMe onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Gerben Richard Kroeze.
Ondertrouwd: A. J. Roelof s en N. F. Tae-
kema; J. M. van der Linden en M. A. G.
Langenhof.
Gehuwd: J. B. M. ter Huurne en D. Sloot.

MARGRIET 34 JAAR
H.K.H, prinses Margriet viert op
woensdag 19 januari haar 34ste
verjaardag. Op 10 januari was
het 10 jaar geleden dat zij in
het huwelijk trad met mr Pietei
van Vollenhoven. Het is frap-
pant om te zien hoe de prinses
is veranderd. Onze Oranje-prin
sessen hadden vroeger niet de
glamour die vele buitenlandse
vorstelijke personen met zoveel
gemak in stand hielden. De
xaatste jaren echter zien we voor
al bij prinses Margriet het con
ventionele in haar uiterlijk plaats
maken voor een zekere „noncha
lance met stijl". Misschien iss
haar omgang met haar zuster
prinses Irene, daar wel debe
aan. Had deze niet het eerst het
Oranje-image verloren en heette
zij niet de mooiste en charmant
ste van onze prinsessen te zijn?
Nu echter heeft zij concurrentie
van haar jongere zuster, die er
ondanks haar vier kinderen
steeds weer opvallend jong en
fris uitziet. Onlangs, tijdens het
staatsbezoek van het Zweedse
koningspaar viel zij op doo
goedlachsheid en spontaniteit
Wij geloven dat zij in haar bun
galow achter paleis 't Loo, een
gelukkig leven leidt. Ook vooi
haar verjaardag wensen wij haa
een prettige dag toe
Nadruk verboden)

SOLO'

Koerselman

X I U V K H W I T COC1.STAA4.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

In verband met de grote hoeveelheid Ge-
meentenieuws die u vorige week te ver-
werken kreeg, zullen wij ons deze week
beperken tot een kleiner stuk, handelende
over:

1. Onroerendgoedbelasting
2. Spreekuur burgemeester en wethouder

Bogchelman

Ad 1.
Onroerend goedbelas tin gen (afgekort OGB)
Eind september 1976 werden de belasting-
plichtigen voor de OGB bij afzonderlijk
schrijven op de hoogte gebracht met de
wijze van berekening van de verschuldigde
belasting.
Nu de belastingaanslagen inmiddels door
de Rijksbelastingdienst zijn verzonden, kan
het zijn nut hebben uw aandacht nog op
enkele punten te vestigen:

1. Indien u nog vragen hebt over de op-
gelegde aanslag kunt u zich wenden tot
de afdeling financiën van de secretarie.

2. Indien u bezwaar hebt (of blijft maken
ook na verkregen inlichtingen) tegen de
opgelegde aanslag, kunt u uitsluitend
schriftelijk in beroep komen bij burge-
meester en wethouders van Vorden; uw
bezwaarschrift moet dan wel zijn inge-
diend binnen twee maanden na de da-
tum van de aanslag; wat het belasting-
jaar 1976 betreft dus vóór l april 1977.

3. De OGB moet betaald worden aan het
Centraal Betaalkantoor Rijksbelastingen

te Apeldoorn (dit ter onderscheiding
van de binnenkort te verwachten aan-
slag in de hondenbelasting en reinigings-
rechten over 1976, welke belastingen
rechtstreeks aan de gemeente Vorden
moeten worden betaald!).

4. Zoals voor deze gemeente in de laatste
jaren gebruikelijk hebt u, na ontvangst
van de aanslag nog ruim 3 maanden de
tijd om het verschuldigde te voldoen;
uw aanslag moet betaald zijn uiterlijk
op 30 april 1977.

5. Let wel: bezwaar maken tegen de op-
gelegde aanslag houdt niet In dat u ook
met de betaling van de oorspronkelijk
opgelegde aanslag kunt wachten tot u
antwoord op uw bezwaarschrift hebt
ontvangen; u moet vóór 30 april 1977
hebben betaald. Wordt u na behandeling
van uw bezwaarschrift in het gelijk ge-
steld, met het gevolg, dat u minder be-
lasting moet betalen, dan wordt het te-
veel betaalde zo spoedig mogelijk door
de Ryksontvanger terugbetaald.

6. Tenslotte willen wij nog wijzen op een
bepaling van de OGB-verordening, die
als volgt luidt:

„De belastingplichtige ten aanzien van
wie binnen 12 maanden na afloop van
het belastingjaar geen aanslag over dat
belastingjaar is opgelegd, is gehouden
binnen een maand na evenbedoelde ter-
mijn een schriftelijk verzoek bij burge-

meester en wethouders in te dienen om
vaststelling van een aanslag".

Het is namelijk zo, dat tengevolge van het
schrijven van september 1976 nog enkele
onjuistheden werden opgespoord, die in
verband met het automatiseringssysteem
niet tijdig verbeterd konden worden.
De desbetreffende aanslagen werden door
de gemeente Vorden bij de Belastingdienst
z.g. geblokkeerd, zodat geen aanslag voor
het desbetreffende pand wordt verzonden.
Het is dus zeker, dat enkele belastingplich-
tigen thans nog geen aanslag hebben ont-
vangen. Dit geschiedt zeer waarschijnlijk
nog in de loop van het Ie halfjaar 1977.
In verband met de aangehaalde bepaling
heeft het dus wel zin elk voor zich na te
gaan of men voor een gebouw waarvan
men eigenaar en/of gebruiker was op l
januari 1976 wel in de OGB werd aange-
slagen.
Indien u voor het desbetreffende pand vóór
l januari 1978 geen aanslag hebt ontvan-
gen moet dit door u aan burgemeester en
wethouders van Vorden opgegeven worden.

Ad 2.
Spreekuur burgemeester en wethouder
Bogchelman
Het spreekuur van de burgemeester op 28
januari a.s. komt te vervallen. De burge-
meester zal dan alleen op afspraak te spre-
ken zijn.

27 januari, 10 februari en 17 februari heeft
wethouder Bogchelman g e e n spreekuur.

BANKSTELLEN
o.a. met

DRALON VELOURS

LOSSE KUSSENS\
EIKEN GEKLEURD

nu 1595,-

Spontane reakties
voor echtpaar
Rosse!
Henny Rossel en Gerrie Rossel-Klein Gel-
tink in de Wildenborch te Vorden zyn erg
enthousiast. Het enkele weken geleden in
ons blad geplaatste bericht over hun ont-
wikkelingswerk in Nigeria heeft allerwe-
gen in het Oost-Gelderse spontane reacties
teweeg gebracht.

„Voor het Lepracentrum in Zaria (Noord-
Nigeria) hebben we nu al 24 naaimachines
gekregen. Elke dag staan er welhaast men-
sen voor de deur op het adres Nijlandweg 2
in de Wildenborch te Vorden, waar we tot
aan ons vertrek verblijven, die een naai-
machine willen geven. Ook telefonisch ko-
men meldingen binnen en vele tientallen
brieven," zegt landbouwkundig ingenieur
Henny Rossel. „Er is zoveel aanbod dat we
noodgedwongen gaan selecteren. Het zal
moeite kosten om alles per schip mee te
krijgen, maar dat hindert niet. Misschien
doen we het in twee keer en ook een ge-
deelte per vliegtuig."
Ookheeft men enorme hoeveelheden wol,
brej^^en en borduurgaren gekregen. Een
win^Kier uit Olst schonk een grote hoe-
veelheid kinderondergoed enz. „Omdat er
twee lepracentra zijn in Zaria willen we
proberen ook het andere er in te betrek-
ken," zegt Rossel, die getroffen is door de
spojjfcie 'medewerking van de Achterhoek-
se H^llking. „Er is hier wel welvaart maar
men heeft ook enorm veel over voor de
medemens," is zijn conclusie.
Vorige week hebben Henny en echtgenote
Gerrie een interview gehad voor de eigen
ziekenomroep van Doetinchem, radio Mar-
coni, dat dezer dagen wordt uitgezonden.
Op maandagmorgen 24 januari vertrekken
Henny, Gerrie en hun kinderen Jan-Bart
en Daniëlle per vliegtuig weer naar Nige-
ria. „We blijven daar ruim een jaar waar
ik medewerker wordt van het Internatio-
naal Instituut voor de Tropen om hier een
nieuwe laboratorium, gespecialiseerd in de
virologie, op te zetten", zegt Henny, die
graag alle gulle gevers (sters) wil danken
voor hun spontane hulp. „U hoort nog wel
van ons!"

l zilveren ketting met hanger; l lichtbrui-
ne portemonnee; l bruine damesportemon-
nee; l wieldop (Fiat); l rode kinderhand-
schoen; l bruine dameshandschoen; l kin-
derhandschoen; l donkerbruine vinger-
handschoen; l stel autosleutels (v. con-
tact); l rood-oranje regencape; l ovale
portemonnee (zwart); l sleuteletui met 3
sleutels; l rode wollen handschoen; l hon-
deriem met penning nr. 652975; l beige
suède handschoen; l bankbiljet; l bruine
portemonnee; l donkerrode damesfiets; l
groene papegaai met rode staart; l bank-
biljet ƒ 25,—; l schemerlampekap van var-
kensblaas; l spin (v. bevestiging); l por-
temonnee; l zwarte handschoen met bies;
l armband „Gea"; l bril met zilverkl. mon-
tuur; l zwarte portemonnee; l buiksingel
van paard; l rode damesportemonnee.
Inlichtingen: Rayonbureau der Rijkspolitie
te Vorden, Raadhuisstraat 5, telefoon 05752-
1230.

ORIGINELE

kabinetten
EIKEN

panelen-
kast
SPOTPRIJS

1479,-

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 23 januari: 10.00 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink, m.m.v. Studentenkoor uit Mc
Pherson (Amerika); 19.00 uur Concert
door het Studentenkoor van het Mc Pher-
son College, onder leiding van prof. Ron
Aden

KAPEL DE WIUDENBORCH
Zondag 23 januari: GEEN DIENST. Cen-
trale kerkdienst in de dorpskerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 23 januari: 10.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier; kindernevendienst; 19.00 uur
ds. G. O. N. Veenhuizen, Zutphen

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrflidag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bjj de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEKKEN U-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegchelaer, tel. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. 15«6

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wrjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wrjkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand januari mevr. Wolters telefoon
1262, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Erjerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hasslnk) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfj geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18̂ 19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kasitanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-d7.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalf uurt j e
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrrjdag 14.00-17.30 u.

18.30^21.00 u. 14.00-17.30 u.
\



varkens Appelmoes
l blik voor slechts

GROENT EN FRUIT

Donderdag - vrijdag - zaterdag Donderdag, vrijdag en zaterdag

SCHOUDER-

fricandeau
500 gram

HHffl
HIPS OF

bovenbeen
500 gram

mm
MALSE

biefstuk
100 gram

Schenkel
500 gram

FIJNE VLEESWAREN

Achterham
100 gram

Bloedworst
200 gram

Grove snijworst
150 gram

Kinnebakham
om zelf te koken 500 gram ...

Boerenleverw.
GRONINGER per stuk

Magere vanille of chocol.-

VLA
literpak van 131 voor

n
LITER

Magere melk
van 86 voor

UIT ONZE KAASBOETIEK

jonge kaas
500 gram

BHB
Pikador
MET PAPRIKA

van 155 veer .

CALVE

pindakaas
jam pot van 240 voor

UNOX

SMAC
200 gram van 198 voor

DE BETUWE 1̂ ""l ft

halviture jam | i M
van 228 voor

GEVULDE

koeken
oak Van 6 stuks

Bokkepootjes
lekker koekje

Milky Way
5 plus l stukje gratis —

Gilda drop
2 zakjes voor

BLUE BAND

margarine
per pak

••CROX

halvarine
500 gram van 89 voor

Hffi
CALVE

tom.ketchup
van 249 voor

MAGGI

goudvlees-
bouillon
6 liter van 249 voor

A en O

macaroni
500 gram

BLANKE

WITLOF
500 gram

Fijne HAND-

SINAASAPPELEN

plm. 2 kilo

DIEPVRIESGEBAK

Hazelnootstam
voor

Appelcaketaart
voor

FLEURIL

zeeppoeder
draagkarton

mmam

CADUM

toiletzeep
pak 3 stuks

BBBBB

KILOFLACON AJAX

allesreiniger
van 420 voor

BHHBHB

FLACON AJAX

allesreiniger
van 220 voor .

voordelig

Albers - Vorden



UIT ONZ SLIJTERIJ

Bessen-

1045jenever
hele liter van 11,85 voor

BLACK AND WHITE WHISKY
van 16,95 voor 1395
ZWARTE KIP ADVOCAAT
grote fles

FLORIJN JONGE GENEYER
minimumprijs

595

1350
COINTREAU
franse orange likeur 1895

JAGERMEISTER
van 14,95 voor 1325
HENKES LIKEUREN
diverse smaken

FLORIJN VIEUX
literfles minimumprijs

745

1370
SANDEMAN SHERRY
med.-dry van 745 voor 695

Dagrekl. geld. ma. 24, dinsd. 25, woensd. 26 jan.

Speklappen
500 gram

Verse varkenslever
500 gram

Panklare witte kool gO
500 gram W

Dagrekl. geld. ma. 24, dinsd. 25, woensd. 26 jan.

398Varkenspoulet
500 gram

Fijne verse worst
500 gram

Panklare hutspot
500 gram

BBBH

Dagrekl. geld. ma. 24, dinsd. 25, woensd. 26 jan.

WOENSDAG GEHAKTDAG

gehakt half om half QOQ
MET GRATIS KRUIDEN 500 gram t O V

Goudgele bananen QQ
perkilo ****

Hartelijk dank voor uw be-
langstelling bij ons huwelijk
ondervonden.

Joop en
Willemien Harmsen

Restanten behang
vanaf ƒ l, — per rol

Schildersbedrijf -
Verfhandel
J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

LOSSE VERKOOP:"

Telegraaf
AJg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graaf setuipbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214 _
Te koop: WINTERFRUIT
elke zaterdag
bij B. Waenink, Regelink-
straat 13, Hengelo Gld.

Te koop: gashaard. Smids-
straat 15, Vorden.

Te koop: gashaard je v.
schoorst. af v. Raadhuis-
straat 24, Vorden.

Te koop: damesbromfiets,
2 jaar oud. Hoetinkhof 13,
Vorden.

Heer, 54 jaar oud, zoekt
kosthuis met huiselijk ver-
keer. Brieven onder no.
46 — l aan het bur. v. d. bl.

Stomerij Good Clean
Depot M. Stoffels
Zutphenseweg 4

Wfl zyn met vakantie
vanaf vrydag 21 jan.
t.m. zaterdag 29 jan.

Ook geen afgifte goederen

Te koop: Fleischmann
treinen H. O. met alle toe-
behoren. Het Kerspel 15,

2046.

A.s. zaterdag 22 januari

kontaktavond
Muziekvereniging

Concordia
in zaal Smit

m.m.v. 4 verenigingen

Aanvang 19.30 uur

Donateurs vrije toegang

Bal na

Wegens vakantie

gesloten
van 21 tot en met 25 jan.

Dekker Electro b.v.
Telefoon 2122

Het Amerikaans
Studentenkoor

uit Mc Pherson komt naar Vorden
en zingt in de

HERVORMDE KERK
op a.s. zondag 23 januari

10.00 uur: Tijdens de kerkdienst
19.00 uur: Concert

Toegang vrij
Koffie toe in „de Voorde"

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Restanten behang

Nu zeer voordelig
geprijsd!

Verfhandel
J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Te koop: VW 1300 sept. '67,
licht blauw; motorisch,
banden, lakwerk in goede
staat. Vaste prijs ƒ900,—.
Brinkerhof 26, tel. 1903.

Te koop: Philips stereo-
radiomeubel met ingeb.
pick-up. Kerkekamp 75,
Hengelo Gld., 's avonds na
6 uur.

WINTERMANTELS
de reeds sterk verlaagde
prijzen A

nog eens extra
verlaagd
De laatste kans van
dit seizoen

70,-

RUURLO

NU OF NOOIT !

SLAAPKAMER-
TAPIJT

KAMERBREED

ZELF METEN
ZELF HALEN
ZELF LEGGEN

9,- per m2

RUURLO

In onze verpleeginrichting

kan worden geplaatst:

a. EEN EERSTE
BEJAARDENVERZORGENDE
Gediplomeerde bejaarden- of zieken-
verzorgenden komen hiervoor in aan-
merking, die de middenkadercursus
hebben gevolgd of bereid zijn deze
cursus te gaan volgen.

b. EEN MEISJE
met Mavo- of INAS-opleiding en een
diploma typen. Naast het aannemen
van de telefoon en het ontvangen van
bezoekers zal haar taak bestaan uit
diverse, meest administratieve, werk-
zaamheden, ten behoeve van de be-
woners, de direktie en de staf.

c. EEN PART-TIME
MEDEWERKSTER
voor ons huis „Het Hoekske".
Voor 2 aaneengesloten dagen per
week en voor vervanging tijdens va-
kantie.

Sollicitaties per brief te richten aan de Direktie.
Afspraken voor een gesprek kunnen worden ge-
maakt door contact op te nemen met telefoonnr.
05752-1372.

VERPLEEGINRICHTING HUIZE

'Het Enzerinck'
R. Ottens - Almenseweg 60 - Vorden

A.s. zaterdag 22 januari

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

Muziek:
THE MOODCHERS
aanvang 19.30 uur

Caf é-restaui ant

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

't Winkeltje
BROOD EN BANKET

Na wat heen en weer getrek met onze winkel

zullen wij nu met zekerheid onze eigen winkel

mogen betrekken

aan de Burgemeester Galleestraat 22.

Velen hebben meegewerkt om dit waar te maken

Berty en ik zijn hen daar dankbaar voor.

Op woensdag 26 januari van 's middags

16.00 uur tot 's avonds 19.00 uur geven wij u

gaarne de gelegenheid onze nieuwe winkel te

bezichtigen.

TONNY EN BERTY SCHURINK



OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING

van toonzaalmodellen
alles onder volledige garantie en service - Prijzen inklusief b.t.w.

SLAG
Onze toonzalen moeten leeg!!

Kleurentelevisies
Philips 67 cm 1828,—
Loewe Opta 67 cm 1698,—
Blaupunkt 67 cm 1788,—
Graetz 67 cm wit 1798,—
Schaub-Lorenz
67 cm 1644 wit 1798,—
Schaub-Lorenz
67 cm 1744 1898,—
Telefunken 67 cm 1798,—
Nord-Mende 67 cm
incl. afstandbediening 1798,—
Schaub-Lorenz 51 cm 1398,—
Graetz 51 cm 1298,—
Telefunken 51 cm wit 1298,—
Zwart-wit TV's vanaf 298,—
Draagbare TV's vanaf 848,—
TV-tafels vanaf 49,95
Zwart-wit TV's occasions
met garantie vanaf 75,—

Groot assortiment
Stereo radio incl. boxen v.a. 268,—
Stereo radio Hi-Fi
Telefunken 30-30 incl. boxen 798,—
Telefunken 40-40 incl. boxen 848,—
Schaub-Lorenz 3200 incl.
boxen 2x30 Watt 828,—
Stereo kombinatie radio-pick-up
Philips 852 incl. boxen
2x15 Watt 848,—
Stereo kombinatie radio-pick-up-
cassette incl. boxen al v.a. ... 648,—
Stereo kombinatie radio-cassette
Schaub-Lorenz 5501 998,—
Schaub-Lorenz 5100 incl. boxen
2x15 Watt 748,—
Tafelradio's mono 98,—
Radiomeubels vanaf 448,—
Auto-radio antennes 7,95
Cassetterecorders op battertj en
lichtnet met ingebouwde
microfoon vanaf 59,95
Radio cassetterecorder op licht-
net en batterij vanaf 98,—
Transistor radio's op lichtnet
en batterij vanaf 84,95
Transistor radio Telefunken part-
ner 301 met Luxemburgtoets 179,—
Schaub-Lorenz studio 107 ... 248,—
Piek ups favorit stereo 98,—
Cassettebandjes met muziek 5,95

Wasautomaten
AEG Turnamat S 848,—
AEG Turnette S 648,—
AEG Prinses SL 998,—
Bauknecht WA 600 628,—
Bauknecht WA 616 878,—
Bauknecht WA 632 1098,—
Bauknecht WA 651 K 1198,—
Bosch V 455 898,—

Bosch V 470 998,—
Bosch V 550 998,—
Bosch VT 590 incl. droger ... 1998,—
Miele 422 1098,—
Miele 423 1198,—
Zanker EZ 5E 948,—
Zanker VA 450 998,—
Zanker VA 481 1098,—,
Wasautomatan occasions
met garantie vanaf 125,—

Diepvrieskisten
AEG - Linde 220 liter 4*8,—
Bosch 210 liter 498,—
Bosch 260 liter 578,—
Bosch 330 liter 688,—
Bosch 400 liter 828,—
Bosch 500 liter 878,—
Bauknecht 255 liter 688,—
Bauknecht 460 liter 798,—
Esta 200 liter 428,—
Esta 300 liter 528,—
Gram 325 liter 578,—
Gram 345 liter 728,—

Wij leveren u alle inbouwapparaten
van Bosch 25% korting

Diepvrieskasten
Bauknecht 135 liter 448,—
Bauknecht 360 liter 1448,—
Bosch 120 liter 498,—
Bosch 150 liter 598,—
Bosch 320 liter 998,—
Linde 330 liter 998,—
Liebher 210 liter 798,—
Liebher 350 liter 1228,—
Friac 50 liter 298,—
Friac 120 liter 318.—
Friac 160 liter 468,—
Friac 240 liter 628,—
Siemens 150 liter 548,—
Gram 175 liter 698,—
Gram 330 liter 1028,—

Half koel-half vries
Bauknecht 295 liter 998,—
Bosch 360 liter 1168,—
Siemens 330 liter 998,—
Hilton 350 liter 848,—

Dubbeldeurs
koelkasten
Esta 240 liter 448,—
Bosch 250 liter 798,—
Bosch 310 liter 898,—
Bauknecht 255 liter 748,—
Bauknecht 285 liter 798,-
Linde 275 liter 798,-

Eendeurs
koelkasten
Bauknecht 160 liter 3 ster ... 498,—
Bauknecht 180 liter 3 ster ... 548,—
Bauknecht 310 liter 3 ster ... 728,—
Bosch 180 liter 2 ster 528,—
Bosch 180 liter 3 ster 598,—
Hilton 145 liter 268,-

Yaatwassers
Bauknecht GS 161 648,-
Bauknecht GS 261 748,—
Bosch GV 121 E 1848,-

Droogtrommels
Zanker 898,—
Bauknecht 398,—
Creda 448,—
Englisch - Electric 548,—

Gasfornuizen
Etna 680 wit met afdek incl. ruit -
thermostaat - grillbrander - draai-
spit - zelfreinigende oven
van 1235,— voor 748,—

Stofzuigers
Nilfisk 398,-
Bosch 800 Watt 298,-
Siemens 800 Watt 288,—
Excelsior 700 Watt 179,-
Miele 950 Watt 248,-
AEG 650 Watt 169,-
Fam 650 Watt 148,-
Hoover 700 Watt 179,-
ITT 850 Watt 248,-
Stoffex 550 Watt 98,-
Steelstofzuiger 550 Watt ... 128,—

Klein huishoudelijk
Centrifuges 2800 toeren v.a.
Afzuigkappen vanaf
Elektr. radiatoren 2000 Watt
oliebasis incl. therm. vanaf
Nova Miniwas 2000
Etna bijzetkachels 2500 c.kal.
4-pits gaskomforen vanaf ...
2-pits elektr. kookplaten v.a.
Grills vanaf
Tafelgrills vanaf
Tosty wafelijzers vanaf
Broodroosters vanaf
Mixers incl. hulpstukken v.a.
Kof f i ezetapparaat
6 kops vanaf
Koffiezetapparaat Bauknecht

,12 kop

128,—
98,—

op
99,—

125,—
298,—
169,—

79,—
89,—
69,95
79,95
39,95
44,95

44,95

79,—

Baby flessenverwarmers v.a. 19,95
Haardroogkappen vanaf 39,95
Haarkrulsets Carmen C 17 ... 69,95
Haarföhns vanaf 29,95
Haarkrultangen vanaf 8,95
Theelichtjes vanaf 7,95
Gasaanstekers vanaf 14,50
Strijkbouten vanaf 19,50
Stoomstrijkbouten vanaf 39,95
Pannensets 4-delig 49,95
Pannensets 7-delig 69,95

In onze afdeling land- en tuinartike-
len: alle soorten gaas, puiitdraad,
draadmaterialen, weidepalen, krui-
wagens, bloembakken etc.

MOTOROAZONMAABERS
NU 40% KORTING

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - lage prtys - vlotte levering

• Eigen servicediens t

• Dag en nacht service op diepvriezers

• 24 uur service op wasautomaten etc.

• Vakkundige reparaties en aansluitingen

• Eigen ondeixleleninagazfln

• Wfl staan 365 dagen per jaar voor u kiLaar

• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondidties

In onze afdeling gereedschappen
vindt u alles voor hobby en vakman

Boormachines kompleet met
standaard in tas nu 79,95
Klopboormachines
2 toeren vanaf 189,—
Haakse slijpmachines
2000 Watt vanaf 328,—
Aluminium ladders vanaf ... 128,—
2x10, 2x12, 2x14 spot
Master haeters vanaf 648,—
(ook in huur)
II.H. Landbouwers!
Koop nu veeverlossers 98,—
Betonmolens vanaf 398,—
(ook in huur)

Beschikt u niet over voldoende con-
tanten, financiering mogelijk!

dijkhofr
GROOTHANDEL B.V.

LET OP ALLEEN IN:

ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUUtffc) - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

Hengelo <gw.>
tel.O5753-1461

Dansen
Zondag 23 januari

Lemon Five
nu overal

airconditioning

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Autorijschool T E G E R*
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Ook uw nieuwsblad doet met het
110-jarige Rode Kruis mee!

De prijswinnaars worden regelmatig
in dit blad bekend gemaakt!

Profiteer van deze tijdelijke prijsverlaging die u afhankelijk van type en uitvoering
f 350 tot f 1750 voordeel oplevert. Profiteer snel, want deze prijsverlaging geldt
tot en met 31 januari a.s.
En uiteraard
20 lang de voorraad strekt. TOYOTA

MAAKT UW KEUS WEL HEEL EENVOUDIG

Autobedrijf BENNIE WENTINK
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Prijzen Incl. BTW af depot Spijkcnisse. Wijzigingen in priisen uitvoering voorbehouden Vol jaar garantie ongeacht het aantal kilometer».

•Ü

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Carina de luxe 1974
TOYOTA Corolla 30 1976
TOYOTA Carolla 30 Handtop Coupé 1976
CITROEN 2CV4 2 st 1971
FORD 1600 L 1973
OPEL KADETT Station 1971
PEUGEOT 404 Diesel 1970
SIMCA 1301 Sp 1972

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTINK
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

KunstgeblttenreparatJe

Drogisterij
TEN KATE

Zuitphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Wij zoeken in Vorden of
omgeving een hartelijk
pleeggezin voor een 17-
jarige zwakbegaafde jon-
gen. Brieven of telefonische
aanmeldingen bij Jeugd
onder Dak, centrale voor
pleeggezinnen, Postbus 241,
Deventer, tel. 05700-12248.

STAALSTRALEN

Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A.. M. Heuvelink, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Laatste verkoop
van dit seizoen

zaterdag 22 januari
van 9 tot 12 uur

+

+

+

+

+

+

+

doe mee met de
rmarathon rode kruiswoord f

prettige vrijetijdsbesteding PUZZBI ^
helpt uw rode kruis helpen ^§
prijzenpakket t.w.v. ca f 250.000,—
vele super-, eind-, hoofd-, maand- en weekprijzen "̂
extra veel kansen _^

gaarne zenden wij ook ü de

,rode kruis puzzelkrant
voor nederland7

gratis toe!

Wij maken het U gemakkelijk:
Plak onderstaande coupon op een briefkaart
(40 cent postzegel), stuur de briefkaart in, en U gL
ontvangt de roc|e kruis puzzelkrant

voor nederland'
gratis thuis! ^Jü

Adresseer de briefkaart: "r
Nederlandse Rode Kruis Postbus 5700 's-Gravenhage J
of bel: 070-46.95.95, t. 328

+Stuur mij gratis - direct na verschijning - de C j
.rode kruis puzzelkrant, voor nederland'

Naam:

Adres:

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA Friiitbedrijf Medler

ML*Woonplaats:

„Woongaard"
het landeHJk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelflk ria ölk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" b}J
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

Rijksstraatweg 134
Wamsveld Md NBM/MCC

telefoon 05750-16627

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

Bij voldoende deelname

organiseren wij een

EXCURSIE

NAAR DE LAND- EN

TUINBOUW-

MECHANISATIEBEURS

TE ZUID-LAREN

OP DINSDAG 8 FEBRUARI

A.S.

Opgave vóór l februari a.s. bij onze

vestigingen of telefonisch te Ruurlo

05735-1541

V.L.C. „DE GRAAFSCHAP" g.a.
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden
Afd. Mechanisatie
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38e jaargang nr. 46 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
NICO VAN GOETHEM MIKT M ET NIEUWBOUW BODEG A
'T PANTOFFELTJE MEDE OP KASTEEL VORDEN
De heer Nico van Goethem (38) eigenaar van petit-restaurant De Rotonde en bar-bo-
dega 't Pantoffeltje ziet het met kasteel Vorden als toekomstig gemeentehuis wel
zitten.
Zegt hij aan de vooravond van de opening van zijn nieuwbouw: „Ik verwacht dat er
straks ook veel mensen van buiten Vorden graag willen trouwen in kasteel Vorden.
Wil men dan een receptie of feestje in dezelfde stijl geven dan kunnen ze uitstekend
bij mij terecht."

Tw66 jaar geleden ïga 't Pan-
toffeltje geopend. Het biedt plaats aan ca.
90 personen. De heer Van Goethem had
toen plannen om in 1978 bij de bar een zaal
te bouwen. Omdat er volgens hem in de
kom van het dorp dringend behoefte be-
staat aan een zaal voor kleinere partijtjes
besloot hij de bestaande plannen eerder ten
uitvoer te brengen.
Half november is men met de bouw be-
gonnen en woensdagavond wordt de zaal
voor het publiek opengesteld. Het is een
buitengewoon fraai geheel geworden, in de-
zelfde stijl gebouwd als de bar van 't Pan-
toffeltje.

Bij binnenkomst treft men rechts een
schouw. Langs de wand zijn schemerlamp-
jes gemonteerd op delen van oude karre-
wielen. De lampen aan de plafonds zijn ge-
maakt van halve biertonnetjes. Het ge-
deelte waar vroeger het dansvloertje was
is nu bij de zaal aangetrokken. Alles bij
elkaar is er plm. 150 m2 vloeroppervlakte
bijgekomen. Ongeveer 250 personen kunnen
in de bar en zaal een plaatsje vinden. Van-
zelfsprekend kunnen deze ruimtes afzon-
derlijk dienst doen. Hiertoe zijn verschuif-
bare eikenhouten panelen wanden aange-
bracht.

Het geheel maakt een sfeervolle indruk.
De keuken is ook uitgebreid zodat nu de
mogelijkheid is geschapen voor het berei-

den van grote diners.
De heer Van Goethem die een enorme in-
vestering heeft gepleegd zegt niet zonder
trots dat dit mede mogelijk is door zijn
medewerkers. „We hebben een goede ploeg
waarop we kunnen bouwen."
Uitermate tevreden toont hij zich over de
ontwikkeling van petit-restaurant De Ro-
tonde en bar-bodega 't Pantoffeltje.
„Aanvankelijk was ik bang dat er een om-
zetverschuiving zou plaatsvinden tussen
deze zaken. Dat is niet gebeurd. We hadden
in De Rotonde het afgelopen jaar zelfs een
omzetverhoging van 25 procent. Buiten ver-
wachting. Het Pantoffeltje loopt ook uit-
stekend. Vooral op zaterdagavond is het
enorm druk. Gelukkig kunnen we nu de
zaal bij de bar „aantrekken". In zijn tota-
liteit zitten we boven de geplande omzet,"
zo zegt de heer Van Goethem.
De parkeergelegenheid wordt eveneens uit-
gebreid. Momenteel is er plaats voor 30
auto's. Binnenkort kan men plm. 50 auto's
verwerken.
De heer Van Goethem heeft een poosje met
de gedachte gespeeld een kegelbaan aan te
leggen. „Ik ben hiervan afgestapt. Ik ge-
loof namelijk niet dat er in Vorden zo'n be-
hoefte bestaat voor een kegelbaan. Boven-
dien is de aanleg vrij kostbaar."
Voor feestjes en partijtjes zullen in 't Pan-
toffeltje aangepaste prijzen gelden. „Het
moet allemaal betaalbaar blijven," zo meent
de heer Van Goethem.

De gehele nieuwbouw is op tekening gezet
door de heer W. Bielderman; H. Gr. Roes-
sink (aannemer); Van der Wal B.V. (schil-
derwerk); fa. H. Dekker (elektriciteit en
luchtverversing); Gebr. Barendsen (CV);
Gems B.V. (loodgieterswek); Kaja, Rijssen
(interieurbouw); fa. Oldenkamp (geluids-
installatie); fa. Evers, Almelo (keuken ap-
paratuur); W. Polman (stoffering), Veld,
Groenlo (koeltechniek).

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
Vegange donderdag was 't weer zo wiet. Too mosse wi'j d'r weer op uut
um grei te kopen da'w neel neudug hadd'n of later nog wel us un keer
van pas zol kommen.

Wi'j hadd'n eers nao de veurvekoop ezöld. De winkeliers hadd'n ons de
grune buutenbuuse (hee's gelukkug heel ebleven met old en ni'j!) vol
epraamd met mooie gekleurde uutneudegingen. Wi'j, as vaste klant, hadd'n
't veurrech enz., i'j kent 't verhaaltjen wel.

Maor den donderdagmargen was 't zo onmundug glad, da'w d'r maor vanaf
ezeen hebt. Onze auto he'w dan wel all-risk vezekerd, maor 't eerste betjen
scha wa'j hebt mo'j altied toch zelf betalen en un dutte ha'j d'r zo in. Da's
dan wel aardug veur de garageholders maor daor ha'j 't dan ok met ehad.
'k Was eerluk ezeg maor bli'j ok want anders kon 'k twee keer nao 't darp
drapsen, eers de veurvekoop en dan de opruuming, noe wodd'n 't allene
't leste.

„Wat mo'j eigenluk kopen of waor wo'j hen?" vroog ik an mien vrouw,
want zee bepaold uutendeluk waor en wat t'r ekoch wod.

„Oh, lao'w eers maor nao Harm Meterbrink gaon, daor hebt ze heupe grei
en i'j kont dan ok wel us kieken of t'r nog un pak veur ow zelf is."

Noe heb ik nog pakke genog maor 't was mien jao bes af, um un haortroffe
ik daor nog wel een meer kearls die ok met mossen en die zollen ok wel
um un praotjen veleagen zitten.

't Rondkieken op zich kan soms ok al wel aardug wean. Kiek now us allene
nao de onderboksen. Vrogger ha'j allene maor witten met lange piepen
veur de kearls en met bendjes veur de vrouwluu. Dee kochen de winkeliers
dan per kilo in, 't was jao toch alles 't zelfde, risico zat t'r neet in.

Maor dan mo'j noe us kieken, gealen, grunen, rojen, blauwen, alle kleuren
van de reagenboage wod wel gebruukt. En dan ha'j ze ok nog met bluum-
kes, strepen en sterretjes. En klein allemaole, daor kan jao haos niks meer
in, maor dat zal ok de bedoeling wel wean. Bloot is jao ,,in".

As ik winkelier wazze zo'k t'r in de reklame volle meer gebruuk van maken.
Bepaolde teksten zollen 't bes doen. Beveurbeeld zo in de geest van:
„Blauwe Blote Billen Boksen, ok in de grote maoten nog heel klein". A'j
dan in de winkel zo'n deerntjen van duuzend wekke die dinge laot sjouwen,
och dan kump de verkoop vanzelf wel. Want op die boksen met bendjes
bunt de kearls allange uutekekken, ok bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Ouderavond
4e klas van de
Huishoudschool
Toen me j. Nijhoff donderdag 13 januari de
avond opende, bleek dat bijna alle ouders
van de 4e jaarsleerlingen aanwezig waren.
Deze avond stond in het teken van het
kiezen van de school, opleiding die men na
de huishoudschool zal gaan bezoeken.

Daartoe waren en drietal gasten uitgeno-
digd t.w. mej. Veenhuis van de „Sprengen-
borgh" te Apeldoorn, mevr. Pardijs uit Hen-
gelo en de heer v. d. Donk van het Leer-
lingwezen.

Ieder van deze drie gasten gaf een uiteen-
zetting over de richting die men kiezen kan.
Ze gaven in het kort aan wat met de di-
verse opleidingen bereikt kan worden en
wat de toelatingseisen daarvoor zijn.

Als eerste belichtte mej. Veenhuis het
MHNO. Enkele opleidingen die tot het
MHNO behoren zijn: IN AS (Interim Scha-
kelklas); KVJV (Kinderverzorging/Jeugd-
verzorging); MBO/CD (Huishoudkundige);
Kostuumnaaien - Couture; VHBO (Voor-
opleiding Hoger Beroeps Onderwijs).

Daarna was het woord aan mevr. Pardijs.
Zij belichtte het MSPO (Middelbaar So-
ciaal-Pedagogisch Onderwijs). Opleidingen
die tot het MSPO behoren zijn: Gezinsver-
zorgende, Bejaardenverzorgende.

Na mevrouw Pardijs was het woord aan de
heer v. d. Donk. Hij belichtte het leerling-
wezen. Enkele opleidingen die daartoe be-
horen zijn: Verzorgingsassistente, Gezins-
helpende, Bejaardenhelpende, Kapster, Ver-
koopster, ECABO (Economische en Admi-
nistratieve beroepen) en Bloemsierkunst.

Na al die informatie kon men even op
adem komen door een kleine pauze en kreeg
men een kopje koffie aangeboden. Daarna
kregen de ouders gelegenheid om vragen te
stellen aan een forum bestaande uit de drie
gasten aangevuld met enkele leerkrachten.
Hiervan werd goed gebruik gemaakt.

Aan het slot van de avond bedankte mej.
Nijhoff de sprekers en bood hen een atten-
tie aan. Na afloop van de avond was er
voor de ouders nog gelegenheid om met de
leerkrachten te spreken. Al met al was het
een goede en zeer nuttige avond.

i : ' | ,

Het Amerikaans Studentenkoor van het Mc Pherson College te Mc Pherson
(Kansas) hoopt het a.s. weekend naar Vorden te komen. Onze oud-plaatsgenoot
dr. Jan van Asselt is als docent verbonden aan genoemde universiteit.

Het Studentenkoor, onder leiding van prof. Ron Aden, telt 24 leden (meisjes en
jongens). Ze zingen in de Hervormde kerk op a.s. zondag 23 januari: 's mor-
gens tijdens de kerkdienst en 's avonds geven z îj daar een concert. De toegang
is vrij. Voor de morgenkerkdienst worden liturgieën gestencild. De engelse lie-
deren worden voluit vermeld, met de nederlandse vertaling er bij.

Na de kerkdienst ('s morgens) en ook na het concert ('s avonds) is er gelegen-
eid om elkaar te ontmoeten in De Voorde. Koffie wordt geserveerd. Ook op de

erdagavond, 22 januari, is er na de gezamenlijke broodmaaltijd contact-tyd.
ok de jeugd is daar dan zeer welkom!

Nijenhuis gehuldigd op de feest-
avond van de voetbalver. Vorden

B. Nijenhuis
300

wedstrijden
\2l/2 jaarm

Hoogtepunt op de feestavond van de voet-
balvereniging Vorden was ongetwijfeld de
huldiging van karaktervoetballer Bertus
Nijenhuis. Hy werd door voorzitter F.
Scharrenberg in het zonnetje gezet voor 't
feit dat hij inmiddels 300 wedstrijden voor
Vorden l heeft gespeeld in een tijdsbestek
van 121/2 jaar.

De heer Scharrenberg noemde dit voor
Vorden een uniek feit. „Het is mede te
danken aan je vrouw Willie die je steeds
trouw naar de training stuurt. Mag ik on-
ze trainer geloven dan zul je zeer zeker de
450 wedstrijd in het eerste elftal nog ha-
len." Voorzitter Scharrenberg bood Bertus
een sigarettenaansteker met inscriptie, als-
mede een sigarettenkoker en asbak aan.
Trainer De Weerd voerde hierna het woord
namens de spelers van het eerste elftal. Hij
omschreef Bertus Nijenhuis als een type
voetballer die niet zomaar 'n balletje trapt.
„Jij doet wat met een bal. Een back moet
kunnen aanvallen en jij kunt dat." Vol-
gens De Weerd is Bertus Nijenhuis aan zijn
sterkste seizoen uit zijn loopbaan bezig.
Namens de spelersgroep bood hy een schil-
derij aan, terwijl hij als en prsoonlijk ca-
deau een voetballer op standaard over-
handigde.
Het dansorkest Take it Easy dat de feest-
avond muzikaal verzorgde deed er nog een
schepje bovenop en bood Bertus Nijenhuis
een grammofoonplaat aan.
De feestavond die zaterdag werd gehouden
in de prachtig versierde zaal van Smit was
uitermate gezellig en werd o.a. bijgewoond
door de wethouder van sportzaken de heer
H. A. Bogchelman en echtgenote, terwijl
ook de ere-voorzitter W. Kuiper met zijn
ega naar het feest was gekomen om nog
enkele oude herinneringen op te halen.
Voorzitter Scharrenberg gaf in zjjn ope-
ningswoord een overzicht van de tot dus-
ver in dit seizoen behaalde resultaten. Hij
sprak de hoop uit dat het eerste elftal erin
zal slagen dit jaar te promoveren naar de
KNVB. Tot wethouder Bogchelman zei hij
dat de vereniging de hoop op een oefen-

veld nog steeds niet heeft verloren!
Tenslotte deelde hij mede dat terreinknecht
Voskamp de pijp aan Maarten heeft ge-
geven. Het bestuur verwacht binnenkort 'n
andere terreinknecht te kunnen aanstellen.

Paft ook eens
uit voor
Mensen in
Nood

Mensen in Nood, 's-Hertogenbosch.

Jong Gelre
heeft veel in petto
Op de ledenvergadering van Jong Gelre
afdeling Vorden was mej. Willy Obbink by
de bestuursverkiezing niet herkiesbaar. In
haar plaats werd gekozen Ab Steenblik.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: voor-
zitter Dick Regelink; secretaresse Ans
Ruesink; penningmeesteresse Johanna Be-
renpas; leden Gerrit Rossel, Henk Hukker,
Peter van Asselt, Ab Steenblik, Wim Be-
renpas en Henk Ruessink.
Door het bestuur werd het volgende pro-
gramma vastgesteld: 10 februari naar de
kunstijsbaan in Deventer; 17 februari wordt
een gespreksgroep voor jonge agrariërs op
touw gezet; 11 maart staat een dropping
op het programma; 13 april filmavond by
Hotel Bloemendaal; in mei zal een excur-
sie gemaakt worden naar waarschijnlijk een
brouwerij. Voor juli staat er een weekend
kamperen op het programma.
In Ringverband worden de volgende akti-
viteiten ontplooid: 25 februari quizavond
bij Eggink in Laren; 5 maart binnensport-
dag in Barneveld; 25 maart Ringvoorjaars-
vergadering in de Exelse Molen; 23 april
provinciale voorjaarsvergadering by De
Klok in Dieren; 28 mei provinciale buiten-
sportdag in Brummen.



PRINS FRANS
NIEUWE VORST
VAN DE DEURDREAJERS

Gewoontegetrouw heeft de karnavalsvereniging De
Deurdrcajers in Vorden/Kranenburg het nieuwe karna-
valsjaar 1977 ingezet met een groots opgezette en zeer
geslaagde installatie-ceremonie. In de prinselijke resi-
dentie zaal Schoenaker op de Kranenburg waren zater-
avond j.I. weer velen, vooral de jongeren, present om
hun nieuwe prins Frans de Eerste te begroeten.

Onder de tonen van bekende karnavalsschlagers ging
tegen half negen plotseling de zijdeur van de zaal open
en dansten de Raad van Elf - verkleed als voetballers
in blauwe trainingspakken - en de dansmarietjes, die
zich in supporterskledij hadden gestoken, enthousiast
naar binnen. Ook twee goals werden meegesjouwd, maar
er was geen bal ! Nadat Deurdreajers-voorzitter H.
Mombarg de voetbalenthousiastelingen toeriep: „jullie
willen wel voetbalen maar er is geen bal ", schoof
plotseling de harmonikadeur op het podium vaneen en
lag er een „leren monster" van zo'n 2l/2 meter door-
snee. De bal werd door de Raad van Elf op een plankier
enkele malen de zaal rondgedragen en weer op het
podium gezet.
Vervolgens werd president Paul Eykelkamp opnieuw
geïnstalleerd door de voorzitter voor een driejarige pe-
riode. Hij wilde deze zware maar aangename taak met
behulp van allen weer aanvaarden en kreeg hierna de
onderscheidingstekens als steek, ketting enz. omhan-
gen. Hierna werd de rits van de enorme bal geopend,
waarbij tot ieders verrassing de nieuwe prins te voor-
schijn trad. Het was Frans Baakman, die als prins
Frans de Eerste de Deurdreajers in 1977 zal regeren.
Onder luid applaus werd hij begroet waarna hij zijn
heerschappij begon met een grootse polonaise.
Na afloop hiervan kwam het tweede gedeelte van de
installatie en ontving de prins de eretekenen als man-
tel, scepter, muts enz. Hij richtte zich in een fraaie
maidenspeech tot zijn onderdanen en dankte hen voor
de grootse ontvangst; hij hoopte op de samenwerking
van iedereen bij het komende karnaval en wilde met
zijn gevolg het feest evenals zijn voroganger voortzet-
ten. Nadat ook de proklamatie was voorgelezen werd
het feest tot in de kleine uurtjes voortgezet. Voor het
muzikale gedeelte zorgde als vanouds de Prinsenkapel
De Flamingo's.

VORDEN EEN VAN DE SCHOONSTE
DORPEN IN OOST-GELDERLAND
Het dorp Vorden is door de provincale jury van de competitie „Ons Dorp Kan Scho-

ner" uitverkoren als schoonste dorp van de regio Oost-Gelderland voor 't jaar 1976;

Didam werd met gering verschil tweede en de wijk Droo-Zuid in de gemeente Dui-

ven werd eervol derde.

Maandagavond vond in zaal Smit te Vor-
den de officiële prijsuitreiking plaats, waar-
bij behalve deputaties van genoemde dor-
pen ook aanwezig waren burgemeester mr.
Vunderink en echtgenote van Vorden, de
beide wethouders Bannink en Bogchelman,
gemeenteraadsleden, afgevaardigden van
plaatselijke organisaties en verenigingen,
gemeentewerken en plantsoenendienst en
de voltallige Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den, die plaatselijk het initiatief nam om
aan de wedstrijd mee te doen.
Na een welkomstwoord van Freiherr E.
von Mengden, voorzitter van de Vordense
Werkgroep, wenste burgemeester Vunde-
rink de drie dorpen van harte geluk. „De
prijs is meer beschikbaar gesteld voor het
onzichtbare (innerlijke) dan het zichtbare
schoon. Het is een stimulans voor het par-
ticulier initiatief. Vorden mag er best we-
zen," aldus de burgemeester, die met na-
me wethouder Bannink en gemeentearchi-
tect de heer v. d. Broek noemde, die met
hun mensen van gemeentewerken aan het
uiterlijke schoon hadden meegewerkt. Hij
prees ook de Werkgroep Leefbaarheid, die
veel heeft bijgedragen tot dit resultaat. Er
is geregeld overleg met de gemeente en hij
hoopte dat deze goede samenwerking zou
blijven gecontinueerd en de serie prijsuit-
reikingen zal worden voortgezet.

Alvorens de prijzen uit te reiken gaf de
provinciale jury, te weten de heer Dijkhuis,
hoofd afd. beplantingen te Zutphen, de da-
mes Rieneke Dolstra stafmedewerkster van
de Kon. Ned. Heide Mij en mej. Jeanette
Ordelman, van de SSOG, een beoordeling
over de jurering. Men had onder meer ge-
let op de omgeving van het dorp en de
aanblik van buitenaf, de indruk binnen de
bebouwde kom, het particuliere initiatief,

relaties en contacten tussen gemeente en
werkgroepen/comités en algemene beoor-
delingspunten.
Verschillende keren was het een nek-aan-
nek-race geweest vooral tussen VoMen en
Didam. De aktiviteiten van de
te Vorden had de jury ten zeerste
fen; ook Didam was erg aktief en legde
zich veel toe op het buitengebied; Droo-
Zuid bleek enorm aktief als wijkvereniging
(aanleg vijver, speelheuvel enz.). De jury
gaf diverse voorbeelden hoe men ook in de
toekomst de leefbaarheid kan vergroten.

Mevrouw E. G. van Heuven-Reesink, voor-
zitster van de provinciale Stichting Ons
Dorp Kan Schoner, reikte vervolgens met
een toepasselijk woor de prijzen uit. De
eerste prijs, een bedrag van ƒ 1500,—, werd
namens de Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den in ontvangst genomen door voorzitter
Freiherr von Mengden. Zij prees hierbij de
initiatieven van deze groep. De prijs voor
Didam, dat tweede werd, was de somma
van ƒ 1000,—, hetwelk in ontvangst werd
genomen door mevrouw Vroenen, namens
het comité Schoon Didam en de Milieu
Werkgroep Didam; de derde prijs was een
bedrag van ƒ 750,— dat bestemd was voor
de wijkvereniging Droo-Zuid te Duiven. De
heer Koenders kreeg de prijs uitgereikt.
Mevrouw Van Heuven wees er nog op dat
de uitverkiezing Schoonste Dorp moet wor-
den gezien als een beloning van het parti-
culier initiatief en dat men dit kan doen
dank zij subsidiëring van de provincie. Zij
hoopte dat ook dit jaar weer vele dorpen
meedoen en dit een stimulans voor velen
zal zijn. Op bepaalde formulieren kan men
geregeld diverse dingen noteren, zodat de
jury een beter oordeel kan vormen. Zij
dankte de juryleden, die een voorbeeld wa-

ren en een prachtig en deskundig uitge-
breid verslag maakten, evenals de secreta-
resse van de Stichting, mejuffrouw Onder-
stal.
Na afloop van de prijsuitreiking werden
nog verschillende vragen gesteld, hoe de
leefbaarheid van de dorpen nog meer kan
worden verbeterd. De heer Kettelarij ver-
toonde hierna kleurendia's van Vorden en
fraaie omgeving, terwijl het Vordens Man-
nenkoor tot besluit van deze min of meer
feestelijke avond op het podium verscheen
en een aantal liederen ten gehore bracht.
Het initiatief van de Stichting Ons Dorp
Kan Schoner en de plaatselijke Werk- en
Milieugroepen heeft weerklank gevpnden.
Hopenlijk zullen in 1977 vele dorpen aan
deze competitie meedoen.

Rekreantentafel-

Zoals u in Contact hebt kunnen lezen, vindt
bovenstaand toernooi deze week op zater-
dag 22 januari a. s. in de nieuwe sportzaal
plaats, zo nodig ook op zondag 23 januari.
Iedereen kan hieraan meedoen nl. meisjes
en jongens t. m. 17 jaar en dames en heren
vanaf 18 jaar. Lopen bij de groepen de
leeftijden nogal uiteen, dan zullen de deel-
nemers zo veel mogelijk naar bepaalde leef-
tijden worden ingedeeld. Het zou best eens
kunnen gebeuren, dat de 65-plussers van
de partij zullen zijn, deze worden dan in
één groep geplaatst.
Het inleggeld bedraagt ƒ l, — t. m. 17 jaar
en vanaf 18 jaar ƒ 2, — per persoon.
Het inschrijfformulier kan ingeleverd wor-
den bij: mevr. G. Smit-Dijkman, Molenweg
43, de heer H. Coppiëns, Het Gulik 3; de
heer A. J. van Houte, Brinkerhof 26 en de
heer D. Krol, Het Kerspel 3.
Om de organisatie zo vlot mogelijk te laten
verlopen, wordt u verzocht uiterlijk vrijdag
a. s. het inschrijfformulier in te leveren.
Tafels, bats en ballen zijn aanwezig!
Het Comité Sport Real hoopt dat velen een
baletje willen slaan. We verzekeren u dat
dit toernooi evenals het badmintontoernooi
- vanzelfsprekend met uw spontane mede-
werking - een succes zal worden!

Het Comité Sport Real

Leef mee,
geef mee/

f 20,** per maand betekent leven
voor dit kind.

Dit Koreaanse jongetje leefde van en op de
straat, zonder Iets of Iemand. Nu gaat hl]
naar school, heeft een thuis, krijgt liefde
en bescherming. En eten I Dank zij de aktle
"Neem een kind voor uw rekening"!

En al die andere miljoenen kinderen dan?
Weeskinderen, straatkinderen, zwerfkinde-
ren, gehandicapte kinderen... Ook zij
hebben recht op leven.

Met een eenmalige gift (giro 1111222)
helpt u zo'n kind al een eind op weg. Maar met
ƒ 20,— per maand helpt u blijvend I Dat Ia
weinig geld voor een kinderleven. Leef
eens extra mee met deze kinderen tijdens
de feestdagen. En geef ook mee.
De bon maakt het u gemakkelijk.

Neem ook een kind voor uw rekening f
.Graag neem Ik een kind voor mijn rekening.

1—' fk stort maandelijks ƒ 20,— op giro 1111222 van Stichting
Mensen In Nood, Hekellaan 6, Den Bosch.

Ik wfl graag uitvoerige Informatie ontvangen over het
hulpprogramma voor kinderen In nood*

Naam: _____________________

Straat: -

Plaats: ____________________

Aankruisen, Invullen en opsturen naar Mensen In Nood,
Antwoordnummer 10, Den Bosch (in een gesloten
envelop zonder postzegel). '

GASTEN UIT AMERIKA

Het komend weekend zal voor velen in Vor-
den in 't teken staan van: gasten-uit-Ame-
rika. Immers, het Studentenkoor van het
Mc Pherson College te Mc Pherson (Kan-

is) Amerika hoopt naar Vorden te komen,
[et Studentenkoor hoopt zingend mee te

werken aan de morgenkerkdienst in de
Hervormde kerk op a.s. zondag 23 januari.
Liturgieën worden gestencild. Maar het Is
altijd ook goed het Liedboek voor de Ker-

men mee te nemen. Ook al voor de melodie,
>ms. De engelse liederen worden voluit ge-

Ttencild met de nederlandse vertaling er
bij. 's Avonds geeft genoemd koor een con-
cert in de dorpskerk. Na de morgenkerk-
dienst en ook na het concert 's avonds is
er, onder het genot van een kopje koffie,
volop gelegenheid onze Amerikaanse gas-
ten te ontmoeten.
Ook de Jeugdkerk heeft het voornemen de
morgenkerkdienst mee te maken in de
kerk. De preek zal uiteraard kort zijn, dit
keer. Iedereen is hartelijk welkom, 's mor-
gens en 's avonds. (Zie advertentie).

GEBEDSWEEK VOOR DE
CHRISTELIJKE EENHEID
(18-25 januari)

In de genoemde dagen (18-25 januari) zal
er in vele kerken in vele landen gebeden
worden voor de eenheid van de christenen.
De Zwitserse theoloog Dr. Lukas Vischer
schrijft: „Bidden voor de eenheid is de eer-
ste stap in de richting van de eenheid.
Maar de moeilijkheid is juist die eerste
stap. Te vaak wordt er, zelfs in de gebeds-
week, over eenheid gepraat als iets dat
naar ons toe moet komen. Maar eenheid
moet gezocht, gebouwd, gecultiveerd wor-
den. En bovenal: er moet op vooruitgegre-
pen worden."
Laten ook wij in onze kerken, in onze ge-
zinnen, in ons leven bidden voor en werken
aan de eenheid van de ene Kerk van de ene
Heer Jezus Christus.

Voor ons nieuwe magazijn in Vorden
zoeken wij een

Magazijnmeester
Deze functionaris dient op het gebied van
magazijncontrole etc. reeds over ervaring
te beschikken.

Leeftijd 30 tot 45 jaar.

Alsmede hebben wij plaats voor een

Kantoorassistent(e)
Leeftijd 17-20 jaar.

Tevens hebben wij op ons nieuwe kantoor
plaats voor een

Boekhoudassistent(e)
voor de afdeling Boekhouding.
Leeftijd 17 tot 20 jaar.

Voor de Sorbo produktie maatschappij
zoeken wij een

Produktie-assistent
Leeftijd 17-22 jaar.

Inl. betreffende bovengenoemde func-

ties kunt u verkrijgen onder telefoon-

nr. 05752-1773 afd. personeelszaken.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA

Programma afd. zaterdag: Helios 1-SV
Ratti 1; SV Ratti 2-Markvogels 3; CJV-
ers 10-SV Ratti 3; SV I^atti 4^SVDW 2;
Voorst al-SV Ratti al.

Programma afd. zondag: Angerlo V 1-SV
Ratti 1; SV Ratti 2-AZC 7; Baakse Boys
4-SV Ratti 3. Afd. dames: SV Ratti-Oeken.
Vorden-Columbia; Sp. Brummen 3-Vorden
2; Steenderen 2-Vorden 4; Vorden 3-Oeken
3; Be Quick 4-Vorden 5; Vorden 6-Zutphen
4; Vorden 7-SVBV 2; Dierense Boys 5-
Vorden 8; Vorden 9 vrij.

Dammen
JEUGDAPPEL DISTRIKT OOST TROK
RUIM HONDERD DEELNEMERS

Het jeugdappèl dammen dat zaterdagmid-
dag door het bestuur van distrikt Oost
werd georganiseerd en waarbij de leiding
in handen was van jeugdleider Ab Was-
sink uit Vorden, trok ruim 100 deelnemers,
afkomstig uit de gehele Achterhoek.

De bedoeling van deze jeugdappèls, waar-
van er dit seizoen twee zijn gehouden, is
om de jeugd wedstrijdervaring te laten op-
doen maar bovenal om de damsport bij de-
ze jeugd te animeren.

De jongelui waren verdeeld in poules van
vier. Bij de jeugdgroep kwamen als win-
naars te voorschijn: H. Pillen (LDC) Lich-
tenvoorde; F. Wielakker (DCR Ruurlo) en
C. van der Schaaf (Denk & Zet Laren).

Bij de aspiranten kwamen de volgende pou-
lewinnaars uit de bus: H. Frielink (WDV);
G. Memelink (DCV); R. Dulleman (DCR);
H. Sonderen (WDV); R. Rave (WDV); E.
Kip (WDV); A. Abbink (DCV); B. Hid-
dink (DCV); E. van Krevel (WDV); G.
Brummelman (DCV); R. Harbers (LDC);
H. Hoekman (DCV); J. Kraayenbrnk (DC
V); E. Kornegoor (ZDV); J. van Burk
(DCV); G. Wijnbergen (Denk & Zet La-
ren); A. Stam (WDV); E. Knipscheer
(Denk & Zet Dinxperlo); W. Heinen (WD
V); D. Hoekman (DCV); F. Dusch (LDC);
T. van Snellenberg (DCV); M. Sanders
(WDV); W. Rietman (DCV); P. Eckringa
(DCV); A. van Laren (DCV) en E. Har-
mlink (Denk & Zet Laren).

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
De volgende wedstrijden werden gespeeld:
Esselink-Heuvink O—2; Boudri-Hoenink
2—0; Lankhaar-Dimmendaal l—1; Oukes-
Lamers O—2; Rossel-Sloëtjes O—2; Wan-
sink-Lamers O—2; mej. Gosselink-Slütter
0—2.

Waterpolo
NEDERLAAG VORDENSE POLO-
DAMES

De dames l van Vorden hebben zaterdag-
avond de competitiewedstrijd tegen De
Gendten uit Ulft met O—5 verloren. Als
excuus voor deze nederlaag mag gelden
dat Vorden het deze avond moest doen met
twee debutanten.

Bij de rust hadden De Gendten reeds een
3—0 voorsprong. Na de rust werd doel-
vrouwe Rinie Teunissen nog tweemaal (on-
houdbaar) gepasseerd.



Nieuwjaars-
geschenk
voor s.v. Ratti
Vorige week zaterdag boor de
heer J. Dijkman, eigenaar van
het voor enkele maanden door
overname verkregen Bouwbe-
drijf G. Addink te Warnsveld,
trainingspakken aan, aan de
spelers van Ratti 2 afd. zater-
dag.
De voorzitter van Ratti, de
heer A. Heuvelink, zei in zijn
korte toespraak dat hij hoopt,
dat zowel het 2e elftal in hun
nieuwe trainingspakken en J.
Dijkman met zijn bouwbedrijf,
gelegen aan de Hofweg 30 te
Warnsveld, veel succes mogen
hebben. Dit geschenk werd
door de spelers zeer op prijs
gesteld.

Waterpolo
VORDEN EN LIVO (LICHTENVOORDE)

DEELDEN DE PUNTEN 5—5

In een spannende wedstrijd hebben de he-
ren van Vorden en Livo (Lichtenvoorde)
zaterdagavond de punten gedeeld. In de
eerste periode nam Livo een 0—1 voor-
sprong die door Arjan Mengerink vlak
voor het verstrijken van deze eerste perio-
de teniet werd gedaan l—1.
In de tweede periode opnieuw een voor-
sprong voor Lichtenvoorde. Dank zij een
doelpunt van Sjaak Gotink werd het 2—2
terwijl Vorden even later op een 3—2 voor-
sprong kwam via Erik Rikkerink.
De derde periode gaf licht voordeel van
Livo te zien. Er werd door hen aanvallend
beter gespeeld. Nadat de stand voor de
derde keer in deze wedstrijd gelijk was ge-
worden, nam Livo 'n 4—3 voorsprong toen
bij Vorden Gotink uit het water was ge-
zonden.
Toen in de laatste periode de stand op 5—3
in het voordeel van Livo was gebracht leek
het pleit beslecht. Vorden gaf zich echter
niet gewonnen en het werd zowaar nog 5—
5 toen Arjan Mengerink tweemaal achter-
een scoorde.
Nautilus l uit Terborg versloeg de Vor-
dense reserves zaterdagavond met niet
minder dan 8—1. Piet Zonneveld redde de
eer voor Vorden.

Touwtrekken
GROOT NATIONAAL INDOOR-
TOERNOOI TOUV^TREKKERS
VRIJDAGAVOND 21 JANUARI
IN HOLTEN
Voor de tweede keer in het winterseizoen
zullen de touwtrekkers van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond, het weiland verwis-
selen met het rulle zand in de manege; op
vrijdagavond 21 januari wordt in manege
Snorewind tussen Holten en Markelo een
groot nationaal indoortoernooi touwtrek-
ken gehouden. Hieraan zullen niet minder
dan 24 ploegen deelnemen onder meer in
de zware 720 kg klasse, de 640-A, 640-B
en 640-C klasse.
Onder de deelnemende ploegen zijn de fa-
voriete teams voor de wintertitel touwtrek-
ken in de 720 kg klasse als Eibergen en
Bekveld. In deze klasse trekken ook mee
de nieuwelingen uit het winterseizoen: TC
Twente, Harbrinkshoek, de Veldboys en de
Hofboys uit Geesteren bij Almelo.
De organiserende vereniging OKI A (Ons
Kracht Is Achteruit) uit Holten speelt zelf
met een achttal in de 640 B-klasse, waar
voorts Warken en DVO meespelen. Gega-
digden voor de titel zijn vooral Bathmen
en Sportzicht uit Aalsmeer. In de 640 A-
klasse is Eibergen zeer sterk, met Bek-
veld op de hielen. Vios-Bisons uit Beltrum,
Noordijk en Heure verschillen weinig in
sterkte.

In de 640 C-klasse zal het hernieuwde
DES uit Zieuwent hoge ogen gooien en ko-

men ook Sportzicht, Lido Groenlo en Beth-
men goed uit de verf. De wedstrijden wor-
den geleid door deskundige bondsarbiters,
evenals een bondsjury-team. In totaal heeft
de NTB vier wintertoernooien georgani-
seerd.

Na een toernooi is de stand in de winter-
competitie:

720 kg klasse: 1. Eibergen 15 p.; 2. Bek-
veld Hengelo Gld. 12 p.; 3. Veldboys, Gees-
teren (Ov.) 9 p.; 4. Heure, Borculo 6 p.;
5. TC Twente, Harbrinkshoek 3 p.; 6. Hof-
boys, Geesteren (Ov.) O p.

640 A-klasse: 1. Eibergen 15 p.; 2. Bek-
veld 12 p.; 3. Vios-Bisons, Beltrum 9 p.;
4. Noordijk 6 p.; 5. Heure 3 p.; 6. Espelo,
Holten O p.

640 B-klasse: 1. Bathmen 15 p.; 2. Sport-
zicht, Aalsmer 12 p.; 3. Warken, Warns-
veld 9 p.; 4. Okia, Holten 6 p.; 5. DVO
Hengelo Gld. 3 p.

640 C-klasse: 1. DES, Zieuwent 15 p.; 2.
Sportzicht 12 p.; 3. Lido, Groenlo 9 p.; 4.
Eibergen 6 p.; 5. Octopus O p . ; 6. Bath-
men O p.

Beweging voor
elke Nederlander
dus ook voor u!

Doe mee!

Maandag::
Repe*, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus Tan 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Elke l e en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
diames)

Dinsdag:
VoUeyfbaltraining in balde aaien van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wintertraining zwem- en poloclub Vorden
'64 In Eefde ,'.t Rflsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen In Chr.
Hulsihjachool oJ.v. mevr. AnneUes Tt)man

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnasiüekverendiging Sparta (kleuters en
huisvrou wen)
Foliklorische dansgroep J5e Knupduukskes,
(begin 6 ofct.) om de 14 dagen zaal Lettink

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond Judolessen in de sportzaal
Iedere donderdagavond bridgen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

Vrfldag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodlkaklub
Tranlngsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdsoclëtedt open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum.; Meisjesklub De klub van 20 In het
Jeugdcentrum
Gymnastiekverenaging Spanta (jongens)
Jeugdsociëtedt open van 19.80 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsodëteit open van 20.00 tot 22.00 uur

Januari:
19 Hervormde Vrouwenvereniging dorp,

jaarvergadering
19 Plattelandsvrouwen
22 Bal voor gehuwden in Café Eykelkamp
23 Kunst in de Kamer: Concert Musica

Iberica in de nieuwe zaal van het Pan-
toffeltje in de Dorpsstraat

23 Amerikaans Studentenkoor zingt In de
Herv. kerk 's morgens en 's avonds

24 Herv. Vrouwengroep Dimde
25 KPO jaarvergadering
27 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
27 Chr. Vrouwenver. Wildenborch

Februari:
l Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
5 NCVB in Hotel Bakker
9 KPO: Gezinszorg en Maatschappelijk

Werk
10 Jong Gel re: Schaatsen
10 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
15 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
16 Plattelandsvrouwen
17 Jong Gelre: Agrarische gespreksgroep,

Hotel Bloemendaal
19 Optocht en kamavalsavond De Deur-

dreajers in residentie Schoenaker
20 Optocht en kindermiddag De Deurdrea-

jers in residentie Schoenaker
21 Kamavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
22 Kamavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Chr. Vrouwenver. Wildenborch
25 Uitvoering Chr. Muziekver. Sursum

Corda in het Jeugdcentrum
25 Jong Gelre: 0uiz-avond Laren
26 Jeugdcentrum: Ui/tvoerlng Vordens

Toneel

Maart:
l Befjaandensoos Kranenburg, 14.00 uur
5 Jong Gelre: Prov. Binnensportdag,

Barneveld
10 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
11 Jong Gelre: Dropping Hotel Bloemen-

daal
12 Contactavond Vordens Mannenkoor,

Hotel Bakker
12 Uitvoering Vordens Toneel in het

Jeugdcentrum

15 Bejaarlensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 NCVB in Hotel Bakker
16 Plattelandsvrouwen
19 Naopruuversbal De Deurdreajers in re-

sidentie Schoenaker, Kranenburg
23 KPO
23 Jong Gelre: Culturele wedstrijd, Exel-

se Molen
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
29 Bejaardenisooa Kranenburg, 14.00 uur

April:
6 Plattelandsvrouwen
7 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

(Pasen)
12 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
13 Jong Gelre: Filmavond Hotel Bloemen-

daal
19 NOVB in Hotel Bakker
21 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
23 Jong Gelre: Prov. Voorjaarsvergade-

ring Dieren
26 Bejaardensoos Kranenlburg, 14.00 uur
27 KPO

Mei:
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

10 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
17 NCVB in Hotel Bakker
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen
28 Jong Gelre: Prov. Buitensportdag,

Brummen

Juni:
2 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-
club

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun akUviteiton aan ons door te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

A.s. donderdag 27 januari
starten wij met de verkoop in onze nieuwe winkel.

In verband hiermee is de zaak woensdag 26 januari

gesloten.

Als openingsreklame geven wij

dubbele Hoefijzerzegels
EN EEN LEUKE ATTRAKTIE VOOR IEDEREEN

TONNY EN BERTY
SCHURINK
Burg. Galleestraat 22 - Telefoon 1877
Vorden

P.S. Op brood worden geen zegels verstrekt

Gevraagd:

CHAUFFEUR VOOR

VEETRANSPORT

BINNENLAND

Aanmelden bij:

J. J. Woltering en Zn. b.v.
Het Hoge 27 - Vorden - Telefoon 05752-1264

POELLI's
grote maten nu

10,-
kindermaten nu

5,-
en dat bij:

RUURLO

PROFITEER NU NOG
VAN ONZE

Opwinrtnq
HERENSCHOENEN

vanaf 30,-

DAMES BANDSCHOENEN

vanaf 30,-

MODELAARZEN

vanaf 50,-

VOETBALSCHOENEN

maten 33 t.m. 42 20,-

TRIMSCHOENEN

vanaf 8,-

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Winterjaponnen en
pakjes

met lange mouw nu vanaf

30,-

RUURLO

Reklame vrijdag en zaterdag:

Advokaatsnit
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galleestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:

ZWANENHALZEN

OoA voor beter slijpen
Wapen en Sporthandel

tteeds doeltreffend!

Zutphenseweg — Vorden

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

A
VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384



SEIZOEN-

honderden koopjes in:
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

GLAS EN AARDEWERK

SERVIEZEN

GERO ZILMETA EN ZILDURO

BRABANTIA

KOOKPANNEN

ELEKTRISCHE APPARATEN

GASKACHELS

WASAUTOMATEN

KOELKASTEN

TELEVISIE (nieuw en inruil)

RADIO OPNEEM- EN AFSPEEL-
APPARATEN

HONDERDEN KOOPJES
teveel om op te noemen.

Kom en kijk vrijblijvend.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrfl vegen - met bewtys voor politie en brandver-
zekering

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten • Julianastraat 50 • Doesburg • Tel. 4122

Vleesgroothandel VIANDE b.v.
Brtnkkanterweg 19 - WOUDENBERG - Telefoon 03497 - 2314

LAAT NU UW DIEPVRIES VULLEN
Regelmatig af te geven:

RUNDERVOORVOET per kilo 6,25

RUNDERACHTERVOET per kilo 8,25
Hele voeten kunnen door ons Waargemaakt worden als
u dat wenst.

Tevens bieden wij aan

het gehele assortiment rund- en varkens-
vlees
keurig verpakt in kg verpalcMnig en deze weer in doos-
jes van 5 kg.
Kant en Maar voorgevroren en tihiuis bezorgd.

Wilt u inlichtingen of een prijslijst? U kunt ons bellen of onze heer

J. Broekman, Brinkerhof 25, Vorden, telefoon 05752-2590
's avonds na 19.00 uur.

ALGEMEN ZIEKENFONDS „OOST-GELDERLAND/

ZUID-OVERIJSSEL11 GOOR

Wijziging premietermijn en incasso
Aanvullende Verzekering
De kosten verbonden aan het incasseren van de maand-
premie voor het aanvullingsfonds eisen een onevenredig
deel hiervan op. Het bedrag is n.l. te laag om per maand
(bank/giro) of per 2 maanden (kwitantie) geïncasseerd
te worden.

In verband hiermede werd besloten tot wijziging van
enkele bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden,
welke er op neerkomt dat:

a. met ingang van 1977 de premie wordt vastgesteld in
een bedrag per half jaar hetwelk afzonderlijk zal
worden geïncasseerd. Dus los van de premie voor de
vrijwillige- en bejaardenverzekering;

b. de premie is bij vooruitbetaling verschuldigd door
de premieplichtigen welke als zodanig staan inge-
schreven in de maand waarin de kwitanties worden
uitgeschreven resp. de giro/bankincasso-opdrachten
worden opgesteld;

c. geen premie is verschuldigd over het betreffende
half jaar als men naderhand wordt ingeschreven;
omgekeerd bestaat geen aanspraak op restitutie bij
tussentijdse beëindiging van de verzekering;

d. bij voldoening van de reglementair verschuldigde
premie bestaat, met inachtneming van evt. wacht-
tijden, aanspraak op rechten zolang de hoofdverze-
kering voortduurt.

Voor het Ie halfjaar 1977 is de premie vastgesteld op ƒ 6,60 per half jaar
per verzekerde van 16 jaar en ouder. Kinderen bleven premievrij. Het
premietarief blijft in feite dus ongewijzigd.

SLAAPKAMERS
LEDIKANT MET OMBOUW
GROTE DRIEDEURS KAST
geen 955,- maar

795,-

RUURLO

KINDERPANTALONS
in tweed en ruiten nu

10,-

RUURLO

Met grote vreugde en dank
aan God geven wij u kennis
van de geboorte van onze
zoon en broertje

EMMANUEL
DOMINECUS

Wij noemen hem
ERIK

H. G. M. Helmink
J. G. Helmink-

Miltenburg
Martin
Robert

Vorden, 18 januari 1977
De Eldersmaat 3

Van U zijn alle dingen,
ook dit kind,
dat we van U ontvingen.

ARIE JAN ENGBERT

We noemen hem
ARJEN

J. P. Aartsen
M. Aartsen-

den Harder

Vorden, 18 januari 1977
Stationsweg 12

Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat in verband met rio-
leringswerken

DE RAADHUISSTRAAT
vanaf Het Hoge tot de Willem Alexanderlaan zal
zijn gesloten voor alle verkeer in beide richtin-
gen, uitgezonderd fietsers en voetgangers, van
25 januari 1977 tot en met 26 januari 1977 of zo-
veel langer of korter als nodig is in verband met
de uit te voeren werkzaamheden.

De omleiding van het verkeer via de Dorpsstraat,
Horsterkamp en Willem Alexanderlaan zal door
verkeersborden worden aangegeven.

De laatste

Opruimings-
koopjes

vindt u in Contact

aan
nze

door
opruiming

KAJUITBEDDEN
(zwart/oranje en in grenen) MET ONDERKAST

SLAAPKAMERS
nu reeds vanaf

3-DELIGE SALONKAST
MODERN, kompleet

EIKEN KASTEN
van 802,- voor 695,- en van 1355,- voor

SLAAPKAflER
ZWAAR EIKEN vanaf .

165,-
515,-
695,-
995,-
935,-

MODERN%EETHOEKEN «QO
TAFEL EN 4 STOELEN vanaf 0\fOj~

1650,-
365,-

1395,-
139,-

99,50
89,-
98,-

LEEFKUILEN
APPELGROEN EN BRUIN nu voor

TELEVISIEKASTEN
EIKEN nu reeds vanaf .

HOEKBANKSTEL
MET BIJPASSENDE HOEKTAFEL slechts

VOUWBEDDEN
MET MATRAS voor

i
GRENEN BEDDEN
MODERN MET LATTENBODEM voor

TOILETMEUBELS
NOG ENKELE voor slechts .

LOSSE BEDDEN
2-PERSOONS voor slechts

ZEER SPECIALE AANBIEDINGEN MATRASSEN

ALS KLAP OP DE VUURPIJL!!
ENKELE BANKSTELLEN

Toonzaal-modellen ver beneden de prijs

Desgewenst worden de door u

gekochte goederen gratis door

ons in bewaring genomen

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514


