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wilt u zuinig

belastinggeld
Overbodige overheidstaken
ifkappen. Laat dan de VVD
egeren door uw stem.

Hans Wiegel

VVD
VVD Koninginnegracht 57, 's Gravenhage

Dropping
De dropping die de buurtvereniging
Delden organiseerde trok ditmaal 'n
rekord aantal deelnemers. De 70 per-
sonen werden in Noordijk gedropt en
hadden de finish bij Het Zwaantje
Men moest onderweg 8 zware op-
drachten vervullen, waar allen zich
uitstekend van kweten getuige het
kleine aantal strafpunten. Voorzit-
ter Gotink reikte na afloop de prijzen
uit aan: l groep Bargeman, 2 groep
Regclink, 3 groep Eggink.

Schoolnieuws
( H R. NAT. SCHOOL AAN HET HOGE
Het verslag van de ledenvergadering van de Chr. Nat. school
aan Het Hoge in het vorig nummer van Contact vereist eni-
ge wijziging en aanvulling.
Vermeld werd dat 2 nieuwe woningen aan de Lulofsweg be-
gin januari kunnen worden betrokken. Zover zijn we nog
niet. Het betreft hier 2 nieuwe leslokalen. Verder kan wor-
den medegedeeld dat de rijksgoedkeuring voor de bouw
van een kleuterschool aan de Schoolstr. is afgekomen. Aan-
besteding zal spoedig kunnen plaatshebben.

TONEEL A VOND ANTON1USSCHOOL
Door de leerlingen van de Antoniusschool te Kranenburg
werd de eerste toneelavond gehouden voor ouders en be-
langstellenden. Dat er animo voor zo'n avond bestaat bleek
wel duidelijk want zaal Schoenaker zat tjokvol.
Voor de pauze werden er enkele stukjes door de eerste en
tweede klas opgevoerd waarbij vooral „Weet je wat ik wor-
den zal" goed bij de ouders in de smaak viel.
Na de pauze kwam het klapstuk van de avond nl. de jeugd-
musical „Teun de Speelman". Dat ook dit stuk goed over-
kwam bleek wel uit het feit dat het drie kwartier doodstil
in de zaal bleef en dat er na afloop een geweldig applaus in
de zaal lostbarstte over de hoofden van de jeugdige akteurs
en aktrices.
Tot slot dankte het hoofd der school G. Bekker de leerlin-
gen voor hun optreden en de ouders voor hun aanwezig-
heid. Namens de ouders dankte de heer H. Havekes het
personeel van de school voor hun werk en tijd aan deze
toneelavond besteed en sprak de wens uit dat er volgend
jaar weer een zou volgen.

FEESTAVONDEN OPENBARE LAGERE SCHOOL
DORP
Het afgelopen weekend hebben de leerlingen van de 6e klas
van de openbare lagere school dorp hun jaarlijkse feest-
avonden gehouden. Opgevoerd werden een toneelstuk en een
musical.
Het hoofd der school de heer Brinkman sprak een kort wel-
komstwoord in het bijzonder tot burgemeester A. E. van
Arkel en echtgenote. Na de woorden van de heer Brinkman
was het woord, of liever gezegd de daad, aan de leerlingen

van de hoogste klas. Voor de pauze werd het vrolijke to-
neelstuk „Oliebollen" opgevoerd. Dit stuk in twee bedrijven
werd vlot door de jongelui op de planken gezet. Het speelde
zich af in de oosterse sfeer en ging over de dochter van een.
sheik die niet wilde trouwen maar uiteindelijk toch een Hol-
lander aan de haak sloeg. Kostuums, grime en dekors waren
goed verzorgd.
Hetzelfde kan gezegd worden van de hoofdschotel van de
avond nl. de musical getiteld „Het koffertje van mijnheer
Van Dalen", dat na de pauze voor het voetlicht werd ge-
bracht. De liedjes ontlokten het publiek open doekjees. Be-
halve over de hoofdpersoon mijnheer Van Dalen, handelde
de musical over hippies, luchtvervuiling en over allerhande
problemen betrekking hebbende op deze tijd. Het geheel was
een waardige afsluiting van deze feestavonden.

OUDERAVOND OPENBARE LAGERE SCHOOL LINDE
Vrijdag 17 november hield de o.l.s. Linde één van haar ou-
deravonden. Vooraf was er gelegenheid het werk van de kin-
deren in te zien waarvati door bijna iedereen gebruik werd
gemaakt.
Hierna hield de direkteur P. Westerhoud van de muziek-
school te Zutphen een causerie over muziek, mede naar aan-
leiding van het starten van de kursus algemene muzikale
vorming met drie klassen in Vorden nl. twee middagen in
Vorden en één middag te Kranenburg. Muziek bevat de ele-
menten ritme, melodie en harmonie. Zolang er volken leven
zo lang is er al muziek. In de bijbel wordt al geschreven
van fluit en harpspel. Ook de Grieken kenden een muze
voor de muziek (waarvan het woord muziek is afgeleid).
Onderzoekingen leerden dat bijna alle mensen min of meer
muzikaal zijn. Slechts een paa^fcocent niet. Enkelen zelfs
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KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente

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

Nadat, in verband met de begrotingsvergadering van
de gemeenteraad op 7 december a.s., in de vorige af-
leveringen onderwerpen uit de begroting zijn behan-
deld, zullen in de komende weken de plaats van de
gemeente in ons staatsbestel en de werkzaamheden
van het gemeentelijk apparaat globaal uit de doeken
worden gedaan.
De reden hiervan is, dat vele mensen helaas nog niet
weten wat een gemeentebestuur kan en mag doen, en
welke bevoegdheden niet aan een gemeente toekomen,
maar aan bv. de rijksoverheid of het provinciale be-
stuur.

Een algemene inleiding gaat hieraan vooraf:

We kennen in ons land, grofweg gezien, drie zoge-
naamde „machten", te weten:
1. een wetgevende macht;
2. een uitvoerende macht; en
3. een rechterlijke macht.

De wetgevende macht wordt uitgeoefend door de
koningin, regering en parlement samen; zij maken
wetten die voor iedereen in Nederland gelden, waar
men zich ook bevindt, in welke provincie of gemeente
ook. Wat velen echter niet weten, de provincie- en
gemeentebesturen maken óók wetten, zoals provinciale
en gemeentelijke verordeningen; deze „wetten" gelden
echter alleen in die betreffende provincie of gemeente.
De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door wat
men ook wel „het bestuur" noemt; dit apparaat voert
de wetten uit zoals die zijn ontworpen door de wet-
gevende macht; bv. ministers voeren de (lands)wetten
u i t , het kollege van Gedeputeerde StSaten voert de
provinciale verordeningen uit en het kollege van bur-
gemeester en wethouders voert de gemeentelijk veror-

deningen uit.
De rechterlijke macht oefent toezicht uit op de nale-
ving van de wetten, en kan bv. strafrechtelijke maat-
regelen opleggen als iemand zich niet houdt aan de
wet.
Zoals bovenal bleek, hebben we in ons land tevens
drie wetgevende en uitvoerende instanties:
1. het rijk;
2. de provincie; en
3. de gemeente (gemakshalve laten we bijzondere in-
stellingen als waterschap, bedrijfsschappen e.d. buiten
beschouwing).
Op rijksniveau wordt wetgeving gepleegd door het
staatshoofd, de regering en het parlement samen, ter-
wijl de regering bovendien een uitvoerende taak heeft.
Op provinciaal niveau worden wetten (verordenin-
gen) doorgaans op voorstel van Gedeputeerde Staten
gemaakt door provinciale staten, terwijl gedeputeerde
staten, als dagelijks bestuur van de provincie, deze
wetten (verordeningen) tevens uitvoert.
Op gemeentelijk niveau stelt de gemeenteraad door-
gaans op voorstel van het kollege van burgemeester
en wethouders samen de gemeentelijke verordeningen
vast, terwijl het kollege van B & W, als dagelijks be-
stuur van de gemeente, deze praktisch uitvoert; bv.
de gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast en
het kollege onderzoekt in de praktijk of een bouw-
aanvrage voldoet aan de eisen van dit plan.
Hoe is nu de onderlinge verhouding tussen deze drie
instanties? Wel, de volgende vuistregel dient hierbij
in acht te worden genomen: voorop staat het rijk, dan
de provincie, en dan pas de gemeente; dit houdt in
dat, wanneer het rijk een wet vaststelt, de provinciale
en de gemeentelijke overheden zich hieraan moeten
houden en er niet van mogen afwijken, tenzij die wet
een afwijking toestaat; en als het provinciaal bestuur
een verordening vaststelt, mag een gemeente daarvan
niet afwijken.
Hieruit blijkt dat een gemeentebestuur zich alleen
mag inlaten met zaken, die niet tot de taak van de
hogere overheden als rijk en provincie behoren; op
het overige gebied is zij autonoom, d.w.z. kan zij zelf
de wet stellen. Om het echter nog wat ingewikkelder
te maken: op bepaalde terreinen is de gemeente ook
nog belast met de uitvoering van wetten, regels, ver-
ordeningen, die andere instanties hebben vastgesteld,
zoals de uitvoering van de Algemene Bijstandswet, die
op rijksniveau is vastgesteld.

Een volgende keeer zal nader worden ingegaan op de
vraag hoe de gemeentelijke overheid eigenlijk funktio-
neert; de positie van het gemeentelijk apparaat zal
daarbij ook worden behandeld, terwijl tevens een in-
druk zal worden gegeven van de afwikkeling van ver-
zoeken, die burgers bij het gemeentebestuur indienen.

zijn zeer begaafd. Ter ondersteuning van de woorden van
de direkteur trad een trio van viool, klarinet en dwarsfluit
uit Lochem onder leiding van de heer Wierda op en bracht
een drietal nummers ten gehore (o.a. suite, rondo).
Na de causerie volgde de voorlezing van de notulen. Een
tweetal ouderkommissieleden werden bij akklamatie her-
kozen. Afscheid werd genomen van het ouderkommissielid
G. Hendriksen die zitting had in de kommissie van 1965-
1972. Onder aanbieding van een passend kado werd hem
hiervoor hartelijk dank gezegd. Ook mevr. Hendriksen werd
hierbij betrokken onder aanbieding van een bloemetje.
Mevr. Weenk-Rossel nam de plaats in van het scheidende
ouderkommissielid. Na de rondvraag sloot de voorzitter'de
geslaagde ouderavond.

Intocht
Sint Nicolaas
Hoc de Vordense Winkeliersvereniging het telkenjare weer
voor elkaar krijgt om Sint Nicolaas tegelijk in Vorden en op
de televisie (ditmaal in Willemstad) ons land te laten bin-
nenkomen is ons een raadsel. Wel is zeker dat de jeugd van
Vorden er niet mee gebaat is.
Desondanks waren zaterdagmiddag toch vele kinderen op
de been om de Sint een hartelijk welkom toe te roepen. Na
een rijtoer door het dorp, waarbij de Sint en zijn gevolg op
het gemeentehuis werd ontvangen, ging hij later op de mid-
dag naar het Nutsgebouw om zich daar te onderhouden
met de jeugd van Vorden.
Na afloop hiervan spoedde de Goedheiligman zich naar
Kranenburg waar in zaal Schoenaker de kinderen uit Kra-
nenburg en omgeving op hem wachtten. Ook hier vermaakte
hij zich een poosje met de kinderen.

Jeugdsoos
Het bestuur van de Jeugdsoos Vjoe te Vorden doet al het
mogelijke om haar leden voor de politiek te interesseren.
Daarvoor heeft het in het Jeugdcentrum een politiek infor-
matiecentrum gevestigd. ^^
Zaterdagavond 25 november^Ber met afgevaardigden van
de politieke partijen uit Vorden zelfs een speciale avond
over politiek worden gehouden. Na afloop wordt er ge-
stemd. Van de zijde der raadsleden wordt hierbij mee-
gewerkt door de wethouders Bannink en Gerritsen; van de
KVP de heer Van Overbeck^^an de WD de heer Ems-
broek terwijl ook de AR e^^vdA hebben toegezegd een
afgevaardigde te zullen sturen. De bijeenkomst begint om

Geslaagd
Onze oud-plaatsgenoot W. Ruiterkamp (thans woonachtig
in Veldhoven N.Br.) heeft onlangs aan de Technische Ho-
geschool te Eindhoven het diploma elektrotechnisch inge-
nieur behaald. Proficiat.
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DROMMELS
MOOI

5 dec. - nog 2 weken.
St. Nicolaas jarig.

Hij weet het al jaren.
Een boel kadoos

bij Polman.

'n Heleboel.
Fijn.

Leuk.
Nuttig.

Te veel.
Toch enkele noemen.
Hongaars handwerk.

Potterie.
Mandwerk.

Posters,
kom ook kijken.
Moet u doen.

Heel fijn.
O ja, voordat we

vergeten.
Hardstikke leuke
mannenkadoos.

Nou, dat is het dan.

Tot ziens of
eh, hartelijk welkom.

Kijk zelf maar.
Groeten

WONINGINRICHTING

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

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur de eerw. heer M. C. W. Smit hulpprediker te
Vorden

HERVORMDE KERK KAPEL WJLDENBORCH

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur de heer A. Stoutmeijer uit Neede
19.00 uur idem

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; 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 zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00
tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna 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

BEG R AFENISDIENST

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-
sink), telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Paula LJrsula, dochter van J. W. Biekart en Y. J.
Blekman.
Ondertrouwd: A. Westerveld en B. Korenblek; L. T. G.
Vrcman en E. B. M. Geessinck.
Gehuwd: M. J. W. Eijerkamp en M. J. Lenderink.
Overleden: Jan Krimp, 56 jaar, echtgenoot van J. H. Kra-
nen; Geertruida Ubbink, 95 jaar.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

KOOP ZE NU:

CHOCOLADE LETTERS
PER STUK 98

ELKE 2e LETTER

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 148
M4GERE SPEKLAPPEN

500 gram 198
VOOR EEN HEERLIJKE ERWTENSOEP:

VARKENSPOOTJES 3 stuks ƒ 5

BOVENBEEN 500 gram 198
KL4PSTUK
met klein beentje 500 gram 278
M4GERE VARKENSLAPPEN

500 gram 388
SCHOUDERFRICANDEAU

500 gram 408
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 368
HAAGSE LEVERWORST

ROTERH4MWORST ..

SNIJWORST

HAM

750 gram 69

750 gram 79

750 gram 89

750 gram 119

PROFITEER HIERVAN:

NESCAFE
GROTE POT a 200 GRAM GEEN 780 OF 698 MAAR NU

flessen Classe

Royaf BIER

voor

575

Manolito SHERRY

per fles 395

bij 3 flessen

slechts

10.00

Literkruik

KERSEN MET

BRANDEWIJN

van 325 voor

225

3/4 literpot

Geurfs

4UGURKEN

van 769 voor

145

Literbf ik

Jonker Fr/s

APPELMOES

van 705 voor

89

GROTE ZAK a 200 GRAM

ZOUTE 9TICKS
NU VOOR SLECHTS

GAAR IN HET PAK

BRINTA
VAN 99 VOOR

7 blikje perziken

7 blikje ab n kozen

7 blikje truitcock-

tail samen voor

189

Zout - dubbelzout

Katjes of voetbal

DROP 70 rolletjes

voor slechts

69

W.K.

Lekkerbekjes

KOEK

nu per stuk

66

Groot pak

SPECULAAS

normaal 725

nu voor

98

D/v. soorten

Nobo

KOEKJES

nu per pak

89

ZWARTE KIP

ADVOCAAT
PER FLES VAN 620 VOOR

Van Sint en Piet

59

Venz CHOCO-

L4DEH4GEL

nu in handige

strooiers slechts

129

Grote bus Nes-

quick C4C4O

FANTASIE

van 264 voor

229

P.C.D. Roodmerk

KOFFIE

500 gram

van 472 voor

369

Celtona Tissue

KEUKENROLLEN

pak a 2 stuks

voor

189

Groente en Fruit
Donderdag:
PANKLARE WITTE KOOL 500 gram

Vrijdag:
BLANKE WITLOF 500 gram 89
Zaterdag:
V4TVERSE ZUURKOOL 500 gram 29
FIJNE SPAANSE HANDSINAAS-

APPELEN 72 stuks voor

ZOETE MANDARIJNEN ZONDER PIT
20 stuks voor

198
198

GR4PE FRUITS
5 stuks 178

PRIMA CITROENEN
5 stuks 85

FIJNE HANDAPPELEN COX's ORANGE

n/2 kg
MM

HEERLIJKE ROZIJNENBOLLEN

nu per stuk

BESTEL NU UW BANKETLETTER

voor slechts

198
L4k4k4fc^^4h.
•̂ ^^^^^^^F^

98

298
HEERLIJKE BANKETSTAAF

pak a 2 stuks 89
GROTE ZAK VOL TUM-TUM

nu voor 85
BOLLETJE PANEERMEEL

nu 2 pakken 99
HEERLIJK DIK SPECULAAS

nu per pak 89



Flinke hulp gevraagd voor
de huishouding, eventueel
halve dagen. F. P. Smit,
Dorpsstraat 10

PARAPLUIES
lang en vouwbaar voor da-
mes en heren. Pracht kol-
lektie.

Vouwbaar reeds voor
ƒ 10,95

H. LUTH

GROTE STREEKVOGEL-
SHOW
in zaal Schoenaker te Vor-
den op zaterdag 25 en zon.
dag 26 november 1972.
Vogelvereniging ,DE VO-
GELVRIEND Vorden e.o.
sinds 1950

Te koop: Een nog in zeer
goede staat zijnde lang-
zaamwasser met verwar-
ming en wringer merk Ro-
fousta. Enkweg 24 Vorden

Te koop gevraagd: l paar
noren met zw. schoenen, m.
38-39. J. M. Kol, H. v. Bra-
merenstraat 7, Vorden

Te koop: Gasfornuis 4-pits
met oven. Het Jebbink 69,
telefoon 1666

Te koop: /.g.a.n. meisjes-
bontïaarzen m. 36. H. v.
Bramerenstraat 16

Te koop wegens aanschaf
c.v. z.g.a.n. gevelkachel en
haard (aardgas). Christina-
laan 4, Ruurlo, tel. 1885

VOOR KINDEREN
Plastic manteltje met
regenhoed en para-
pluie, frisse kleuren
samen ƒ 15,95

H. LUTH

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

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

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

VOOR
UITZETSPAARDERS

Keukendoeken ass.
kleuren, Jorzolino
2 stuks ƒ 5,50

H. LUTH

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, In zwart en grijs

OEBR. WILLEMS
kleermakerfl, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

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

FOTO ZEYI.EMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

GROTE STREEKVOGEL-
SHOW
in zaal Schoenaker te Vor-
den op zaterdag 25 en zon-
dag 26 november 1972.
Vogelvereniging ,DE VO-
GELVRIEND Vorden e.o.
sinds 1950

ARY GILLE
en
DINY VOSKAMP

hebben de eer, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaatsvinden op vrijdag l december a.s. om
13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Ds. J. C. Krajenbrink zal ons huwelijk in-
zegenen om 14.00 uur in de Ned. Herv.
kerk te Vorden.

Bergschenhoek, Hoeksekade 97
Vorden, Galgengoorweg 3
november 1972
Wij gaan wonen: Hoeksekade 144, Bergschenhoek

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.00
uur in café-rest. ,,'t Wapen van Vorden".

MMMMMMIM^^

EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ
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DIK KLEIN BRAMEL
en
MIMI ENZERINK

geven, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk waarvan de
voltrekking D.V. zal plaatsvinden op vrij-
dag l december a.s. om 14.00 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke bevestiging vindt plaats in
de Ned. Hervormde kerk te Hengelo Gld.
door de weieerwaarde heer ds. J. P. Kabel
om 14.30 uur.

Vorden, Almenseweg 11
Hengelo Gld., Het Stapelbroek 2
november 1972
Toekomstig adres: Het Stapelbroek 2, Hengelo G

Receptie van 15.45 tot 17.15 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld..

wwwvwwwwwwwwwvm

Heden overleed na een langdurige ziekte tot onze
diepe droefheid mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

JAN KRIMP
echtgenoot van J. H. Kranen

op de leeftijd van 56 jaar.

Vorden:
Zutphen:

Vorden:

Vorden, 17 november 1972
De Bongerd 16

J. H. Krimp-Kranen
W. Dekker-Krimp
H. J. Dekker
Mariska
J. H. Krimp
H. J. Blikman

De teraardebestelling heeft plaats gehad 21 no-
vember op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na een kortstondige ziekte is plotseling van ons
heengegaan, mijn lieve man, vader en opa

HENDRIK RUUMPOL
echtgenoot van J. W. Marsman

op de leeftijd van 69 jaar.

Diep bedroefd door ons allen.

Vorden: J. W. Marsman-Ruumpol
W. J. Hulshof-Ruumpol
G. J. Hulshof
Jan
Wim
Ansje

Vorden, 18 november 1972
Zutphenseweg 90

De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 22
november op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Heden ging zacht en kalm van ons heen, onze
lieve moeder en oma

JOHANNA ANTONIA KREUNEN

weduwe van G. J. Barink

in de ouderdom van 77 jaar.

Vorden: G. J. Barink
B. G. Barink-Schoonman

Almen: C. Beltman-Voskamp
H. J. Beltman

Voorst: H. Kelder-Barink
H. Kelder
en kleinkinderen

Vorden, 20 november 1972
Nieuwstad 24

De teraardebestelling zal plaats hebben donder-
dag 23 november om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Adverteer steeds in Contact!

A. R. 4. Biesheuvel

PEUTERSPEELZAAL
Er zijn plannen om tot de oprichting
van een peuterspeelzaal te komen.
Willen de moeders van kinderen van
2%-4 jaar en de voor de toekomst ge-
interesseerden ons eens bellen of
schrijven ?

ADRES:

MEVR. A. VENHUIS
De Steege 45 - Telefoon 1945

Koopt nu
nieuw tapijt!l

TIJDENS DE SINT NICOLAAS-

AKTIE HEEFT U DE KANS OP

GROTE GELDPRIJZEN !

Inwoners van Vorden

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

Bruidsjaponnen

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

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

Beltrum bij Bruidshuis

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

Comp/èfs en
dvond/aponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448--22, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

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

BEIJER-BESSELINK
het toonaangevende bruidshuis in de

omgeving !



Waardebonnen verzilveren
bij deelnemende winkeliers

s

in de groots opgezette

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE

Duizenden guldens aan prijzen

Vraag bij uw aankopen naar de

gratis mee in deze unieke aktie

KILO SUIKER fmox. 2 kilo per klant) 700

LITERSFLES HALFVETTE MELK van 72 voor 59

PAK JOZO ZOUT van 29 voor 18

BLIK TJNOX KIPPESOEP van 108 voor 79

BLIK UNOX GROENTESOEP van 108 voor 89

BLIK UNOX TOMATENSOEP van 108 voor 99

2 PAKJES SPAR MARGARINE van 80 voor 70

LITERBLIK WORTELEN 98

REUZE SPAR ONTBIJTKOEK van 775 voor 99

FLES SPAR UP OF COLA van 88 voor 78

FLES WINNER KOFFIEMELK van 173 voor 149

5 STUKJES MILKY WAY van 100 voor 85

2 ROLLEN TISSUE TOILETPAPIER van 118 voor 98

10 EIEREN NU 30 CENT GOEDKOPER !

150 GRAM FIJNE SNIJWORST van 128 voor 108

250 GRAM SLAGERSLEVERWORST van 125 voor 109

l KILO SPAANSE SINAASAPPELS 139

5 KILO KLEIBINTJES . 169

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

SIMCA1100
Houd hem in de gaten, die Simca 1100! Hij ziet er uit als een ruime,

praktische gezinswagen en is dat natuurlijk ook. Maar kom eens proefrijden.
In "no time" zit hij op 80. Bij 110 spint hij als een poes. De bocht neemt

hij met zijn voorwielaandrijving als geen ander. Hij is in acht verschillende
uitvoeringen waaronder de

nieuwe Special met
nieuwe, nog

soepeler motor.

V.

Autobedrijf TRAGTER

Najaarsbehangen
oorjaarsWeuren

Wat u op de T.V. niet zag
tonen wij u graag.

Behang in al z'n kleur en
mogelijkheden, in al zijn
gezelligheid brengende

dessins.

Subsidie binnenschilderwerk van l
dec. tot l maart 1973 f 15,- per man-
dag. Vraagt vrijblijvend inlichtingen!

Schildersbedrijf

H. WEUSTENENK
Het Hoge 33 - Vorden - Tel. 1377

Bent u nog geen abonnee
van het veel gelezen

Weekblad Contact?
Vul don NU de onderstaande bon in of

bel even 05752-1404

Het abonnementsjaar loopt van l januari tot 31 dec.

Indien u zich nu opgeeft ont rangt u ons

blad tot 31 december gratis !

Het abonnementsgeld bedraagt f 15,— per jaar

Deze bon opsturen aan :

Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12 te Vorden

Naam

Straat

Plaats

advertentie
bestemd voor

zelfstandige jongedames

dropfisterij
parfumerie

de verkoopsters
m onze

hebben een grote mate
van zelfstandigheid
verkopen niet alleen
adviseren heel veel
worden ook bij de inkoop
geraadpleegd
kunnen een eigen mening
naar voren brengen

als je er wat voor voelt
om deze vakature te vervullen
kom dan eens praten

steenhuisen
winkelgalerij - troelstralaan
zutphen - telefoon 05750-3788

(g.t.w. bushalte richting Doetinchem dichtbij)

VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

W/NKELSLÜIT/NG
SINT NICOLAAS:
Woensdag 29 november koopavond
tot en met 9 uur

Donderdag 30 november koopavond
tot en met 9 uur

Vrydag l december koopavond tot en
met 9 uur

Zaterdag 2 december tot en met
5 uur open

Maandag 4 december koopavond tot
en met 9 uur

Dinsdag 5 december tot en met 4 uur
geopend

SCHILDERSBEDRIJF

J.M.Uiterweerd
Gediplomeerd Mr. Schilder Nat. Schildersschool

MET VAKMANSCHAP VERZORGEN WIJ:

* Schi/derwerfc
* Behcrngwerk

* Moderne wcmdbek/ed/ng
* Muurbespu/f/ng
* S/erp/e/sfer

* Technisch en k/euradv/ezen

Vanaf l december tot l maart 1973 ontvangt u
weer een premie van t 15,- per manaag :
Minimum omvang 5 dagen

Vraagt 'inlichtingen of bel
05752-7523 voor een afspraak

VORDEN - RUURLOSEWEG 35

VOOR

kleinmeubelen
naar

GROTE SORTERING EN

VOORDELIG IN PRLJS

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden



Donderdag 23 november 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang no 34

De eerste prijzen zijn er uit!

Het nieuwe systeem voor de Vordense Sint Nicolaasaktic om
waardebonnen uit te geven, loopt goed. Maandagavond jl.
was de eerste trekking en werd er reeds 1000 gulden uitge-
trokken. Er waren zelfs twee prijzen van 100 gulden. De
gelukkigen waren mevr. Punt uit Vorden en H. J. Kappelle
uit Lochem.
De gedachte van de Vordense Winkeliersvereniging om een

betonmolen te gebruiken, kunnen wij origineel noemen. De
prijsbepalende waardebonnen worden hierdoor goed ver-
deeld en ieder heeft een kans.
Wij kunnen u adviseren: vraag naar waardebonnen bij uw
aankopen en let op de trekkingsavonden in hotel Bakker

(zie de advertentie in dit nummer).

Van paard en wagen tot vrachtauto

Wie op Het Hoge te Vorden de grote transportwagens van
J. J. Woltering & Zn BV ziet af en aan rijden, kan zich
nauwelijks voorstellen dat vroeger de transporten met paard
en wagen werden verzorgd.
Toch was dat het geval bij het dezer dagen 40 jaren be-
staande bedrijf. De heer J. J. Woltering, vroeger woonachtig
tegenover de huidige lunchroom De Rotonde, begon in
1932 met het vervoer van meel etc. Nog voor de oorlog had
hij reeds 2 vrachtwagens ter beschikking waarmee hij veel
goederen wegbracht voor de co-operaties. „Om een stuiver
te verdienen moesten we overdag rijden en 's nachts repare-
ren".
Tn de oorlog raakte men alles kwijt op één auto na. Deze
auto konden de bezetters niet gebruiken omdat ze niet kom-
pleet was. (De heer Woltering had nl. verschillende onder-
delen verstopt.) Toch had hij in de oorlogsjaren veel werk.
Met 15 paarden verzorgde hij de distributie van hout. Toen

het einde van de oorlog in zicht kwam waren er niet veel
paarden meer over. Vele dieren waren nl. voor de wagen
doodgeschoten.
Tn 1946 kreeg de heer Woltering zijn eerste na-oorlogse
vrachtauto. Langzamerhand groeide het bedrijf, dankzij het
veevervoer. Vanaf 1961 startte men met tien koelwagens, die
heden ten dage veel vlees vervoeren naar Duitsland, Italië,
Frankrijk, België en Luxemburg. Opdrachtgevers komen uit
het hele land. Behalve deze koelwagens beschikt Woltering
BV nog over 5 vcewagens die dagelijks alle grote markten
in ons land aandoen.
Oprichter de heer J. J. Woltering is nog steeds aktief in het
bedrijf. De dagelijkse leiding is in handen van de gebr.
G. H. en J. J. Woltering. Over de toekomst is men beslist
optimistisch. „Al zijn we veel afhankelijk van de buiten-
landse markt, vlees blijft men eten", aldus de heer Wolte-
ring.

Uutvinding
Toe ik met et schrieven van disse stukskes begonne, he'k
mien wel es afgevraogd hoe lange ik et vol zol hollen um
alle wekke weer wat anders te bedenken. I'j mot ok altied
maor wat wetten, en oppassen da'j gien ander gaot naodoen.
Maor et volt met, et èènc we'j nog van vrogger, et andere
daor loop i'j zoo tegenan, en et derde lees i'j in de krante.
Nou ok weer - daor he'k in de krante elèzen dat ze ergens
in ons land wat ni'js hebt uutedach - een heele revolutio-
naire uutvinding. Et was op een tamelek groote ondernem-
ming - et gebcurn daor wel es dat ze een zgn. „spoedorder"
veurbi'j mossen laoten gaon umdat ze et onmeugelek zoo
gauw veur mekare konnen kriegen. nE op een andere tied
lecpen ze maor te „strunkebraon" umdat et werk niet deur
kon gaon. Dat kon al vaste zitten op de anvoer van et neu-
dige grei, en dat kan weer van alle oorzaken hemmen. Jom-
mer veur de ondernemming - want zo'n extra griepstuuver
kump vake goed te passé. Jommer veur de werkluu, die
wet nou vedan ok wel: at et op et bedrief niet goed geet,
geet et eur op d'n duur ok neet bes. Al vraog i'j ow wel
es af of ze dat allemaole wel deur hebt. Maor ik gleuve da'w
dat niet al te duuster in hoeft te zien - wat daor wel es van
ezeg wodt liekt mien vake slim aoverdreven. En dat aover-
drevene wodt et eerste verteld. At 't honderd man staakt
steet et in alle kranten - at 't tienduuzend naerig deurwerkt
lees i'j niks.
Maor nou steet d'r dan wat goeds in. Ze hebt met mekare
wat ni'js uutedag. At et niet in de krante ston, zo'j et niet
konnen gleuven, umdat et haos ongeleufelek is. Ze bunt op
et idee ekommen um at et es weer gebeurn dat ze een order
niet konnen annemmen umdat de tied te kort was, gewoon
met mekare wat langer deur te werken. Al zol et ok tot mid-
den vieftig uur in de wekke motten weezen. En dan op een
andere keer niet weer naor de fabriek gaon um daor niks te

kunnen doen - maor gewoon een paar vri'je dage nemmen!
I'j zollen zeggen: „hoe prakkezeert ze et uut?" Gien wonder
dat daor in de krante gewag van wier emaakt.
Waor is eur dat lech toch opegaon? Ik denke dat et is uute-
dach deur mensen die in de vakantie heelemaol tot in d'n
Achterhoek afedwaald wazzen en daor zaogen dat sommige
bocrn 's aovends lange deurwerken, al was et ok met de
lampe an op de trekker. Ze zölt wel evraogd hemmen of dat
hier buutenaf altied zoo mos. En die boer zal wel ezeg
hemmen: „Nee, dat is alleene in de drukste tied - dan is t'er
wat te verdienen en mo'j d'r bi 'j wezen. Anders hoeft dat
neet en bi'j winterdag zitte wi'j ok weel da'w niks kont be-
ginnen, dan hebbe wi'j onze vri'je dage!" Dat zal die boer
wel ezeg hemmen. En daor bunt ze aover an 't prakkezeern
eraakt. Vandaor die uutvinding - al zo'j 't ok better een ont-
dekking konnen nuumen. Want et beston hier al. Maor ze
hebt dan toch et belang d'r van inezien, en daor hebt ze een
pluumpken met verdiend! At een mense maor wat annem-
men wil - al is et ok van een boer - dan is e toch nooit te
old um wat te leern . . . .

d'n Oom.

Voetbal
VORDEN VERSLOEG KEYENBURGSE BOYS 6-2
Vorden l heeft zondagmorgen in een vriendschappelijke
wedstrijd het bezoekende Keyenhurgse Boys met niet min-
der dan 6-2 geklopt. De bezoekers namen weliswaar met 0-1
de le iding waarna llolsbekc en Hendriksen de stand nog
voor de rust in 2-1 ombogen. In de tweede helft liep Vorden
door doelpunten van Hendriksen en de jeugdige Gerritsen
al snel uit naar 4-1. Nadat de Boys hadden tegengescoord
zorgden Hendriksen en Gerritsen voor een 6-2 eindstand.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Vorden 1-Ruurlo 1; Eibergen 3-Vorden 2; Vorden 3-Sp. Lo-
chem 4; Vorden 4-Be Quick 4; ad. zaterdag: Sp. Haarlo 4-
Vorden l ; Vorden 3-SSSE 5.

Si'OUTVERENIGING RATTI
Afd. zaterdag Oldenkottc 1-Ratti 2; afdeling zondag Drempt
Vooruit 1-Ratti 1; Ratti 2-Seenderen 4.

Dammen
DCV BIJNA UIT DE GEVARENZONE
Door in de thuiswedstrijd tegen VTD uit Tiel een 10-10
gelijkspel te behalen heeft het eerste tiental van de Vordense
damclub een zeer goede kans het dreigende degradatiespook
te ontlopen.

ONDERLINGE DAMKOMPETTTIE DCV
G. Wolsing-P. Zoerink 1-1; H. Beeftink-H. Aalderink 0-2;
M. Hesselink-G. Gosselink 0-2; L. Bolink-W. Heyink 2-0;
H. Arfman-G. Buunk 2-0; A. Abbink-T. Janssen 0-2; A. Tee-
rink-J. Reuver 1-1; R. Gosselink-H. Klein Brinke 2-0; P.
Steenbergen-H. Abbink 0-2; A. Lammers-L. Bolink 0-2; P.
Wiekart-G. Buunk 2-0; A. Wentink-J. Bolink 0-2; J. Masse-
link-R. Lammers 0-2.

Motorsport
CJRAAFSCHAPRIJDERS
Het crosstcam van de Vord^^ motorclub De Graafschap-
rijders is er in geslaagd om ii^/alkenswaard van de 32 deel
nemende verenigingen op de derde plaats beslag te leggen
Dit betekent voor het team. bestaande uit de renners Jan
Oosterink. Roei Elting, Jan Klein Brinke, Jan Broekhof en
( i en i t Wentink, monteur Jan Lenselink en manager Dick
Pardi js . in de eindrangschikj^^ om het clubkampioenschap
van Nederland een vijfde plaars

Tijdens een betrouwbaarheidsrit in Varsseveld over 200 km
kwamen leden van De Graafschaprijders tot de volgende
resul taten: junioren 125 cc 1. H. Vissers O str.pnt.; junioren
boven 175 cc 5. H. Groot Tjooitink 6 str.pnt.; 13. H. Groo
Nuelend 14 str.pnt.; 15. A. Boesveld 20 str.pnt.; senioren
175 cc 4. Dick Pardijs 2 str.pnt.: senioren boven 175 cc l
J. Berendsen O str.pnt. Deze rit telt mee voor het kampioen-
schap van Nederland.
De wildri t die de Vordense auto- en motorclub De Graaf-
schaprijders organiseerde, trok 41 deelnemers. Start en finish
waren bij café Eykelkamp waar voorzitter Pardijs de prijzen
(bestaande uit wild) uitreikte. De heren Regelink en Ver-
stege hadden een pittige rit uitgezet getuige de vele straf-
punten.

Waterpolo

Touwtrekken
Eens per jaar houden de touwtrckkers, leden van de bij de
Nederlandse Touwtrekkers Bond aangesloten verenigingen,
de t radi t ionele Propagandafeestavond waar de bloemetjes
worden buiten gezet. Deze zal nu plaats hebben op vrijdag
24 novemer a.s. in zaal Hassink te Noordijk bij Neede. Vol-
gens een genomen besluit zal de feestavond jaarlijks door
een andere vereniging worden georganiseerd. De organisatie
berust nu bij de TTV Noordijk waarvan het bestuur kosten
noch moeite heeft gespaard om deze tot een sukses te ma-
ken.

Het eerste zevental van de zwemclub Vorden (dames) is er
niet in geslaagd de kompetitiewedstrijd tegen NZC uit Neede
suksesvol af te sluiten. De in Enschede gespeelde ontmoe-
ting was meer spannend dan fraai en eindigde uiteindelijk
in een 2-1 zege voor de dames uit Neede.
Met Sjakie Gotink als scherprechter (6 doelpunten) versloeg
Vorden 3 heren de Berkelspringers uit Almen met de rake
cijfers 10-0. De jongens van Vorden wonnen met 4-1 van de
Berkel.

Damrubriek
Wit behaalt in deze 33-28 opening door een verrassend
„plakkertje" voordeel, dit gebeurt als volgt:
1) 33—28, 18—23 2) 31—27, 13—18 3) 34—30, 20—25? 4)
28—22! 25x34A 5) 22x24 A4) , 17x28 5) 38—33,
25x34 6) 33x24.

De goede oplossingen van vorige rubriek worden pas in de
volgende rubriek gepubliceerd. Deze maatregel geldt ook
voor de komende rubrieken. Dit geeft de oplossers meer
tijd om hun oplossingen in te zenden.

En nu het nieuwe probleem:
zwart

wit
Wit speelt en wint!

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

VORDENSE

WINK2LIERSVERENIGING

SINT NICOLAASAKTIE

Waardebepalingsavonden

Woen-daj? 22 november 20.15 uur

Maandag 27 november 20.15 uur
2 trekkingen

Donderdag 30 november 21.15 uur

Vrijdag: l december 21.15 uur

Maandag 4 december 21.15 uur

Vrijdag 8 december 21.15 uur

in de grote zaal van

Hotel BAKKER

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

Elke zaterdagmorgen trimmen brj plck-
nickplaats Wildenborchaeweg

Kinderkantorfl elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15

ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag v.d. maand Klachtenavond N W

22 nov. Herv. Vrouwengroep Dorp

24 nov. Jong Gelre dropping met Varsseveld
25 nov. Jeugdsoos Vjoe politieke forumavond
25 en 26 nov. Tentoonstelling Ons Genoegen

25 nov. Oliebollenaktie supp.ver. Jan Oosterink
25-26 nov. Vogeltentoonstelling 'Vogelvriend'

25 nov. Bal v. geh. en verl. in zaal Eykelkamp
27 nov. Kookkursus Jong Gelre

30 nov. Jong Gelre Ringsport- en spelavond Ex. M.
3U nov. Bejaardenkring in het jeugdcentrum
30 nov. Herv. Vrouwengroep Linde

2 dec. Jeugdsoos Vjoe Sinterklaasviering
9 dec. Jeugdsoos Vjoe slapsticks

11 dec. Jaarverg. Industriebond NVV
11 dec. Rayonlezing EHBO

14 dec. Jeugdsoos Vjoe aktie „Kom over de Brug"
14 dec. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

14 dec. Kijkavond school aan Het Hoge
15 dec. (i.p.v. 12 dec.) Jong Gelre yoga in café Eskcs

16 dec. Jeugdsoos Vjoe dansen in zaal Eykelkamp
18 dec. Hervormde Vrouwengroep Linde Kerstfeest
19 dec. Kerstfeest NCVB
20 dec. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit

21 dec. Jong Gelre Kerstfeest ,.'t Wapen v. Vorden"
23 dec. Jeugds. Vjoe kreatieve middag schooljeugd
26 dec. Jeugdsoos Vjoe lachfilm
30 dec. Jeugdsoos Vjoe oudejaarsviering

3 jan. Jeugds. Vjoe kreatieve middag schooljeugd
6 jan. Jong Gelre Nieuwjaarsbal (zaal Smit)

20 jan. Feestavond vv Vorden zaal Smit

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

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

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

SINTERKLOAS
De gocie Sint is weer in Vodden,
Met zien kcdootjcs en zien Zwatte Piet.

/c hadden heel wat spullen um te todden
Dan kwanmien ze ok nog van heel wied.
Dat Spanje lig neet noöst de deure,
Dat wet de luu wel, dee d'r bunt ewès,

Neet, da'k door noe zo zwoor an beurt-,
Ze decn 't wat graag, dan is 't ok bes,
De meeste dingc goat z'in Vodden kopen.
Hier zit de winkels tut de zolders vol.
Dat had de braven man al gauw esnopen.
Hce is op winkcln toch zo dol.

MAX HOLT



Zelfstandigen, middengroepen en alle
andere kiezers die voorstander zijn
van een: NUCHTER ZAKELIJK
OVERHEIDSBELEID

JAC. DE JONG
spreekt in Vorden voor e'gen omgeving over hef onderwerp

„Wij staan politiek buitenspel"

Deze Vordense zakenman vond hef zijn plicht om in Den Haag te gaan vechten voor de
zelfstandigen en middengroepen in Nederland, die vooral de laatste jaren steeds meer

.̂ e op prestatie ontvangen.

STEMT 29 NOVEMBER OP DE GEHEEL NIEUWE

PARTIJ, DE

Het begrip voor de problematiek van:
agrariërs, detaillisten, mensen in de producerende en dienstverlenende sektor, mensen in
de vrije beroepen en zij die in de middengroepen prestaties moeten en willen leveren

DEMOCRATISCHE ontbreekt geheel in politiek Den Haag

MIDDEN PARTIJ !

LIJST NO. 13
Jac. H. de Jong zaf u hierover alle informaties verstrekken

a.s. vrijdagavond 24 nov. om 21.15 uur
in de grote zaal van Hotel Bakker
te Vorden

TWEEDE KAMERLID JAC. H. DE JONG UIT VORDEN
in Den Haag denken ze nog altijd dat in de Achterhoek de wereld met
krantenpapier is dichtgeplakt

Wanneer de meeste Nederlanders al lang op één oor liggen
dan rijden ze in het holst van de nacht over autobanen of
soms ook wel B-wegen op weg naar huis, vol indrukken op-
gedaan tijdens spreekbeurten.
Met „ze" bedoelen we de leden van de Tweede Kamer, toe-
komstige leden enz. die moeten trachten voor 29 november
a.s. de gunst van Nederlands kiezersvolk te winnen. Vooral
de fraktieleiders hebben het in deze tijd zwaar te verduren.
Want juist van hen wordt verwacht dat ze zich laten zien
en horen van Groningen tot Maastricht, van Den Haag tot
Enschede. Een onnoemelijk zware taak dat heel wat energie
van de man in kwestie vergt.

Dezer dagen hebben we één van hen gevolgd en met hem
gesproken op zijn verkiezingstoernee door Nederland t.w.
onze plaatsgenoot Jac. H. de Jong, de enige man uit de
Achterhoek die in de Tweede Kamer zitting heeft. Het af-
gelopen jaar vertegenwoordigde hij de „eenmansfraktie De
Jong". In zijn eentje behartigde hij de belangen van de zelf-
standigen en middengroepen in ons land. Toch heeft hij
desondanks bereikt dat er nog nooit zoveel over deze groep
is gesproken dan juist het afgelopen jaar, mede doordat de
heer De Jong als „fraktievoorzitter" de kans kreeg bij elk
wetsvoorstel etc. het spreekgestoelte te beklimmen.
„Dit vergt ontzettend veel van je, want het betekent dat je je
als eenling in alle politieke vraagstukken moet verdiepen.
Bij de grote partijen ligt dat heel anders want die hebben
in hun frakties specialisten op allerlei terrein. Bovendien
erger ik me er groen en geel aan dat men in Den Haag nog
altijd denkt dat in de Achterhoek de wereld met kranten-
papier is dichtgeplakt. Wanneer iemand uit de provincie
komt, ook al is hij doktor, jurist of wat dan ook, dan heb-
ben zijn woorden minder waarde dan die van iemand uit de
Randstad. Men doet daar net of de wijzen uit het westen
komen", aldus de heer De Jong, die te kennen gaf beslist
niet meer uit de Achterhoek weg te willen.

FRAKTIEDISCIPLINE
Toen dan ook deze zomer het kabinet Biesheuvel „viel"

heeft Jac. de Jong een tijdje met de gedachte rond gelopen
de pijp aan Maarten te geven. Zijn twijfels over het wel of
niet uit de politiek stappen duurden niet lang. Met de ge-
dachte dat de bestaande partijen niet of nauwelijks rekening
hielden met de belangen van de zelfstandigen en midden-
groepen deed Jac. de Jong besluiten om toch door te gaan.
Hij richtte* toen de Democratische Middenpartij (DMP) op,
waar zich verschillende andere partijen bij hebben aange-
sloten zoals de Aktiegroep Zelfstandigen; Algemene Bejaar-
denpartij Nederland; Partij Boeren, Burgers, Middenstand en
de Partij Bundeling Middengroepen.
,,De bestaande partijen in ons land hebben toch kamerleden
die juist specifiek de belangen van de zelfstandigen en mid-
dengroepen behartigen, waarom dan deze DMP?" zo vroe-
gen wij Jac. de Jong. „Dat is het nu, die bewuste kamerle-
den vormen in hun partij een kleine minderheid en worden
ingevroren door de fraktiediscipline, waar de problemen van
de werknemers mede door de druk van de werknemers, vak-
bonden overheersen", aldus de heer De Jong.
„U vertegenwoordigt een speciale groep in onze samenle-
ving. Kijken we naar de programma's van de grote partijen
dan zien we daar vele punten betrekking hebbende op de
werknemers in ons land. De grootste groep". ,Natuurlijk
schenken wij daar in ons verkiezingsprogramma ruime aan-
dacht aan. Primair voor ons zijn echter de zelfstandigen en
middengroepen. U moet dat nl. vergelijken met een huis-
gezin".

ZIEKE KINDEREN
„Tn het huisgezin", aldus vervolgde de heer De Jong, „krijgt
het zieke kind de meeste aandacht. Dat wil niet zeggen dat
de andere kinderen geen aandacht krijgen. Natuurlijk wel.
Tn onze samenleving zijn de middengroepen de zieke kin-
deren. Het is nl. zo dat het gemiddeld inkomen in het mid-
den- en kleinbedrijf de laatste jaren beduidend is achterge-
bleven bij het gemiddeld inkomen van de werknemers", al-
dus De Jong.
„Aan deze hele ontwikkeling hebben de zelfstandigen zelf

ook schuld, omdat zij in het verleden te weinig politiek ge-
interesseerd bleken en altijd zeer verdeeld hebben gestemd.
Ik kan u zeggen dat wij in Nederland ruim 400.000 zelfstan-
digen hebben, die met hun vrouwen en kiesgerechtigde kin-
deren recht geven op minstens 20 zetels in het parlement."

BUNDELING
„Gelukkig bespeur ik dat men zich nu wil bundelen, getuige
al het feit dat de DMP thans bijna 5000 leden heeft. Bedui-
dend meer dan bv. DS 70 en D 66", aldus de heer De Jong.
„Deze bundeling van krachten is nodig", sprak de heer De
Jong tijdens een verkiezingsbijeenkomst. „Tot op dit mo-
ment worden we monddood gemaakt. De aktualiteitenru-
brieken laten ons niet aan het woord. Om een voorbeeld te
noemen: ik heb Wiegel (VVD) en Drees (DS 70) voor een
politiek debat uitgedaagd voor de televisie. Drees reageerde
dirckt positief. Wiegel reageerde in eerste instantie helemaal
niet. Brandpunt had geen interesse voor een debat over de
zelfstandigen evenals Hier en Nu. De redaktie van Hier en
Nu zei er nog bij er niets voor te voelen om De Jong aan
meer kamerzetels te helpen. Uiteindelijk zei ook Avro's Te-
levizier geen belangstelling te hebben. Een dag later kwam
de brief van Wiegel met de mededeling wel interesse te heb-
ben voor een debat. Toen wist hij echter al dat de aktuali-
titenrubrieken het lieten afweten. (De voorzitter van de
Avro, de heer Keizer, is lid van het hoofdbestuur van de
VVD.) Uit dit alles blijkt duidelijk dat Wiegel met de zelf-
standigen in zijn maag zit", aldus Jac. de Jong.

EKONOMISCHE MOORD
„De VVD wordt teveel overheerst door de belangen uit het
grootbedrijf." De heer De Jong lanceerde in dit verband het
woord „Bakkenisme". „Het grootbedrijf pleegt in ons land
ekonomische moord. Er zijn voorbeelden te over dat een
grootbedrijf zich ergens vestigt, beneden kostprijs aan de
konsument gaat verkopen, waardoor gezonde middenstands-
bedrijven kapot gaan. Zij immers hebben geen kapitaal ach-
ter de hand.

Zijn de kleine bedrijven eenmaal verdwenen dan gaat het
grootbedrijf de prijs dikteren en moet uiteindelijk de kon-
sument het gelag betalen. Wij kunnen een voorbeeld nemen
aan onze zuiderburen. Daar bestaat de wet op de loyale kon-
kurrentie (verboden beneden de kostprijs te verkopen)" aldus
de heer De Jong.

OMROEPSTICHTING ORTO
„Omdat in ons land iedere nieuwe stroming die ontstaat bij
voorbaat wordt gesmoord (blokkade demokratie) hebben een
grote groep leden van de DMP een nieuwe omroepstichting
(ORTO) opgericht om de eenzijdigheid van de bestaande
omroepen te doorbreken en om begrip te krijgen voor het
midden- en kleinbedrijf."
De heer De Jong, die voorzitter is van de ORTO, deelde
mee dat de ORTO op elk gewenst moment van start kan
gaan. Een schaduwomroep staat reeds klaar met vaste me-
dewerkers uit de bestaande omroepen en freee-lance mede-
werkers.

WERKENDE GEHUWDE VROUW
Tijdens een bijeenkomst in Apeldoorn zei de heer De Jong
o.a. dat een gehuwde vrouw beter elders kan werken dan bij
haar eigen man. „Daarom gaan wij een uitzendbureau voor
werkende vrouwen van zelfstandigen oprichten. Via dat bu-
reau kan de vrouw dan bij haar man blijven werken, maar
komt het fiskaal voor haar beter uit.
Inmiddels heeft de regering een prijskalkulatiebeschikking
afgekondigd. De heer De Jong die we om kommentaar vroe-
gen, vond het maar een bijzonder éénzijdig besluit van de re-
gering. „Voor de zelfstandigen betekent dit dat de winst-
marge procentueel gaat dalen. De regering is de grootste
gangmaker van de prijsopdrijvingen. Zij roept nu „brand",
maar heeft zelf door onverantwoordelijkheid olie op het
vuur gegooid en loopt dan hard weg", aldus de mening van
Jac. de Jong, die zegt ervan overtuigd te zijn dat de DMP
op 29 november een f l ink aantal zetels gaat behalen, zodat
de zelfstandigen en middengroepen in de toekomst niet lan-
ger politiek „buitenspel" komen te staan.



V.L.C. „De Graafschap"
TE RUURLO

fs hef adres voor aankoop van

benodigde ruwvoeders
Speciaal vragen wij uw aandacht voor

BIETENPUNTJES

Dit is gezond en goed voer voor uw vee l

PRIJS f 27,-

per 7000 kg franko geleverd

Bestellingen bij voorkeur bij de vestiging LINDE, telefoon 05752-6641

Als u bij KOERSELMAN uw keus maakt,

worden ieders wensdromen

werkelijkheid!

't Is Koerselman
waar u slagen kan!

Burg. Galléestraat 72 - Telefoon 7364

Doe mee
aan Een van de Acht!
Onderstaande acht artikelen
bieden u een ruime keuze voor uw Sint Nicolaas kadoos !

7. Schoenen

2. Pantoffels

3. Knie/aarzen of bonffaarzen
4. Porfemonnee's
5. Portefeuilles

6. Moderne cenfuurs

7. Schouder- of handtassen

8. Voetbalschoenen of voetbaltassen

Maak uw keuze uit deze 'Een van de Acht'

Waar anders dan bij :

SCHOENENHUIS
JANSEN

H. SMEETS Dorpsstraat 34 Vorden

De sportieve Sint koopt
Hefanca frainingspafcfcen mef bies
en in fwee kleuren

Vo//ey- en voefba/k/eding
Turn- en gymkledlng
ADIDAS voor voetbal-, gym- en

sportschoenen

Sporttassen, beenbeschermers,

keepershandschoenen

Tafe/fennisbafs en -spelen

Schaak- en damborden

Roulettes, pokerbekers en -stenen

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

A.s. zaterdag 25 november

BAL
voor gehuwden en
verloofden
Muziek: The Moodchers

aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

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

Ktewwwwww^^

De nieuwste | ; v ||
King\vale corduroy jeans, brede rib,
uitlopende pijp

Fade Away, denim jeans,
nieuwe kleuren, wijde pijpen

Levi Sfrauss dealer:

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg . Vorden

Gaarne willen wij u attenderen op de
feestelijke ouderavond van de School
met de Bijbel a.s. donderdag 23 nov.
in het Nufsgebouw /

OOK SINT NICOLAAS HEEFT
ONZE

Inversa
voordeel krant

ONTVANGEN

ZIE DE DIVERSE WAARDEBON-
NEN, ALTIJD RAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

BERKELMANS
VOOR
EXTRA
BREDE
VOETEN
MET
RUIMTE
VOOR

l//

TENEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Vrijdag ï december 8 uur

vergadering voor het op

te richten

carnavals
vereniging

m ••

bil

Café

de Boggelaar

LEKTUURBAKKEN

BIJZETTAFELS

MIMI-SETS

POEFS SCHRIJFBUREAUS

De CHU wil
- Christen-Democratisch beleid
- Een PROGRESSIEF beleid voeren

JONGE MENSEN verantwoordelijkheid toekennen
- Bestrijding geldontwaarding

Sociale gerechtigheid
- Kiest voor harmonie en samenwerking
- Kenmerk zijn van
VREDELIEVENDHEID en VERDRAAGZAAMHEID

- Tegen heilloze polarisatie
— Samenwerking met ARP en KVP

AARZEL NIET LIJST 6 TILANUS
BELOON DIT STREVEN ! LIJST 6 TILANUS

Uw stem op :

Lijst 6 - Tilanus!
Jeugdige kiezers: donderdag 23 november om 8 uur in zaal Bakker
VROUWENKIEZERS M«>vr. Ir do Kir'.er
AR — CHU Voorschoten

VOOR ALLE
LEEFTIJDEN

Sjaals, handschoenen,
pullovers, vesten enz.

H. LUTH

Voor uw medeleven, ons
betoond na het overlijden
van onze groot- en over-
grootmoeder
Christina Gotink
wed. van J. B. Winkel-
eerder van H. Rouwenhorst
betuigen vrij u onze
oprechte dank

Fam. Rouwenhorst
Vorden, november 1972
'Biesterveld'

Hartelijk dank aan hen, die
op enigerlei wijze er toe
hebben bijgedragen, de dag
van ons gouden huwelijk
tot een onvergetelijke dag
te maken

G. J. Wunderink
en echtgenote

Vorden, „'t Nijarve"

Jong onderwijzer zoekt per
l januari woonruimte
in de omg. van of in dorp
Vorden. Brieven aan:
F. H. Peters,
Gradaland 134 Den Haag

Te koop l tractorkar, l kip-
penhok 10x3,5 m met
z.g.a.n. golfplaten en
een ijzeren melkrek
B. Zents, Vorden
Ruurloseweg 107

VOOR A.S. VROUWTJES
(Titzetartikelen, ook
in moderne stijl.
Badsets, tafellaken-
set, bedsets.
Komt u rustig kijken

H. LUTH

AR 4 Biesheuvel
Als u voor het uitbrengen van uw stem gehaald
wenst te worden, kunt u zich in verbinding stel-
len met de volgende telefoonnummers in Vorden
t.w.:

f el. 6659 f el. 1856 tel. 6728 tel. 7623

Maak goed gebruik van uw
stemrecht!

Elke dag

een exfra voordelige panklare
groenteaanbieding
Zie raambiljet:

Don. Vz kg Gesneden Andijvie

Vrijd. Va kg Boerenkool panklaar

Zat. l Va kg Cox d'Orange

l kg Spruiten Ie soort

Mnd. V> kg Koolraap panklaar

Di. '/L» kg Gesneden prei

Wnd. V; kg Witte kool panklaar

45
49

150
129
39
55
39

BLOEMEN :
elke zaterdag weekendaanbieding

Hef adres voor uw bruidsboeket!

UW VAKMAN BLOEMIST:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334



Waardebonnen verzilveren
bij deelnemende winkeliers

aan de

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE

Want in Vorden
bepaalt u zelf
uw eigen prijs!

Gevraagd voor burgerwerk:

loodgieter
TECHNISCH BUREAU

KRAUS
Spittaalstraat 47 - Zutphen

Telefoon 05750-3931

Donderdag 23 november a.s. wegens
familie-omstandighedeu

de gehele Ag gesloten

FA. BARINK
Nieuwstad - Vorden

OLIEBOLLENAKTIE
Zaterdag 25 november

O/f'ebof/enaktfe t.b.v.
supportersklub 'Jan Oosterink'

Sint Nicolaas
WEET WAAR HIJ SLAGEN KAN,

NATUURLIJK BIJ

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Nu meer keus in

LEDERWAREN
dan ooit l

Uitgebreide sortering

PORTEMONNEES en PORTEFEUILLES

Damesschoudertassen

in voordelige prijzen!

ULLINK
Vooraan in schoenenmode Dorpsstraat 4 Vorden

GEVRAAGD EEN

nel mese
voor de winkel, plm. 18-20 jaar.

Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 - Vorden

Over rijlessen gesproken

OPEL KADETT

MORRIS MINI

DAF55
Ook in Vorden kunnen wij u van
dienst zijn : Het Gulik 12, Vorden

4uforijschoof

TH. VAN VILSTEREN
VORDEN: R. DE HEUS, Het Gulik 12
ZUTPHEN: Boxtartstraat 16, telefoon 5445
Theorielokaal: Spittaalstraat 59, Zutphen

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van bovenvermelde
gemeente brengen ter openbare kennis, dat ter
gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, ge-
durende het tijdvak van l tot en met 14 december
1972 voor een ieder ter inzage zal liggen een
aanvraag met bijbehorende bijlagen van de heer
H. J. Graaskamp, Ruurloseweg 46 te Vorden om
vergunning tot ontgronding van het perceel kada-
straal bekend gemeente Vorden, sectie B nr 2094.
Binnen dertig dagen na dagtekening van deze
bekendmaking kan een ieder bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland schriftelijk bezwaren te-
gen de inwilliging van de aanvraag indienen.
Vorden, 23 november 1972

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

De burgemeester,
Van Arkel

De sekretaris,
Drijfhout

Algemeen ZIEKENFONDS

„OOST GELDERLAND -

ZUID OVERIJSSEL"

Mededeling aan de verze-
kerden te Vorden

De vertegenwoordigers van de verzekerden in de
ledenraad de heren J. C. van Langen, Prins Wil-
I C - M I I Alexanderstraat 6 en J. Slagman, Het Hoge
37 te Vorden zijn aftredend in 1972 en door het
bestuur weer kandidaat gesteld voor de periode
1972-1975.

Desgewenst kunnen tegenkandidaten gesteld wor-
den door tenminste 10 kiesgerechtigde leden (lan-
ger dan l jaar lid en tenminste 21 jaar) bij de
sekretaris de heer G. W. Wissink, Scherpenzeel-
seweg 30 te Goor.

Indien binnen 4 weken geen tegenkandidaten
r voren zijn gebracht, worden de genoemde

l i ; ;Hcn op grond van het vet i r«gle.
ment ?.rucht te zijn gekozen.

Voor het bestuur,
G. W. WISSINK, sekretaris

ZONDAGMIDDAG 12 NOVEMBER

Kompetitiewedstrijd

VORDEN l -
RUURLO l

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

'Foor de

bieden wij u een pracht kollektie
zuiver

leren jongensschoenen
tegen zeer aantrekkelijke prij/.c n

Maten 28 t.m. 40

reeds vanaf f 21,95

Waar anders dan bij

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

KEURKOLLEKTIE
SINT NICOLAAS-
GESCHENKEN
IN ONZE SPECIALE
HERENMODE.
AFDELING

H-Mior overhemden
in moderne dessins en kleuren

Clandy zelfbinders
in de nieuwste dessins

S/r Edwin pullovers en vesten
zowel in klassiek als modern

Kamer/assen en pyama's
ook in de nieuwste stoffen

Sfaa/nieesfer herenhoeden
passend bij iedere jas

Jago shawls
voor elk wat wils

'~x herensokken
in de nieuwste kleuren

Swan herenzakdoeken
in geschenkverpakking

Manchetknopen

ruim assortiment
enz. enz.

KOMT U OOK EENS
VRIJBLIJVEND KIJKEN

RAADHUISSTR.. VOROEN



Donderdag 23 november 1972 DERDE BLAD CONTACT 34e jaargang nr 84

DOE-HET-ZELF CENTRUM CADEAU centrum
Schoolstraat 6 - Vorden

Gereedschappen
SKIL BOORMACHINE
8 mm - poetsvacht, rubbersteun, slijpsteen
en staaldraadborstel
ALLES SAMEN in een koffer voor

f95,-
CIRKELZAAG ASSEN f 20,50

CIRKELZAAGASSEN met boorkop ... f 34,20

BANKSCHROEYEN vele maten

Ringsleutelsets 8 delig f 15,30
Ringsleutelsets 6 delig f 15,—

STEIEKSLEUTELSETS 8 delig f 11,-
STEEKSLEÜTELSETS 6 delig f 7,95

HANDZAGEN f 13,95

GEREEDSCHAPKISTEN l delig f 9,30
3 delig f 18,80
5 delig f 20,50

Meubelen
BLOEMENTAFELS f 14,50

BIJZETTAFELS f 22,50

KEUKENSTOELEN f 22,50

BORSTELHANGER en SPIEGEL f 24,75

LADENKAST f 99,50

SCHRIJFBUREAUS

bladmaat 55x110 f 119,-

kleuren groen, rood, oranje, essen

MARMEREN SALONTAFELS
ve/e soorten

BLOEMBAKKEN

van schrootjes f 47,50

SP/EGELS
vele modellen en maten

WASEM AFZUIGKAPPEN f 200,-
Bezoekt ONZE KEUKENTOONZAAL boven de winkel

Ongeveer 20 verschillende opstellingen - meer dan 700 keukenb/oks voorradig

Inruilauto's
MET BOVAG GARANTIE!

VW 1302 1971

VW 1200 1970

Opel Kadett Speciaal 1970

Fiat 850 Coupé 1970

Renault R8 ,1970

Ford Cortina 1969

Simca 1000 LS 4-deurs 1969

BMW 1800 1969

Fords 15M 1969

Fiat 850 1968-1969

Vauxhall Viva 1968

Opel Kadett Caravan 1967

Renault 10 Automaat 1968

Diverse auto's zonder Bovag

garantie, doch motorisch in goede

staat o.a.:

Opel Kadett - BMW - NSU Prinz - Simca

VW - Renault

Garage
Wisselink
Steenderen - Dorpsstraat 4
Telefoon 05755-228 of 432
Zutphen - Laarstraat 103
Telefoon 05750-2021

SIMCA

GEMS
IDEEËN
VOORDEEL

KIJKEN EN LUISTEREN

499,—
TELEVISIE ZWAR/WIT 61 cm beeld met moderne
drukknopkanalenkiezer vanaf
KLEURENTELEVISIE 56 cm beeld, speciale prijzen
en inruilmogelijkheid, vanaf 1595,—
DRAAGBARE RADIO Philips met F.M., kompleet 149,—
DRAAGBARE RADIO'S vanaf 39,95
CASSETTERECORDERS Erres met draagtas en
toebehoren van 169,— nu 129,—
RADIO CASSETTERECORDERS verschillende mer-
ken, prijs vanaf 299,—

STEREO SET
bestaande uit Philips apparaten. Stereo versterker 2 x 9 watt,
platenspeler, twee luidsprekerboxen en één grammofoonplaat
gratis.

Kompleet voor t 449,—

F.M. STEREO RADIO met boxen 498,—
PLATENSPELERS mono en stereo, vanaf 129,—
GRAMMOFOONPLATEN
stereo langspeelplaten vanaf 5,90

DUURZAME APPARATEN
KOELKAST Philips 170 liter kastmodel
nu van 539,— voor 345,—
WASEMAFZUIGKAP met verlichting en twee snel-
heden, 60 cm breed 298,—
STOFZUIGER Erres sleemodel 149,—

GEWELD/GE AEG STOFZUIGER AANBIEDING
AEG sledestofzuiger met sterke motor en moderne
hulpstukken nu van 275,— voor

f 205,-
Bovendien GRATIS CITRUSPERS waarde 64,-

.

DROOGTROMMEL Philips voor 21/2 kg was 348,-
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINES merken:
AEG, Erres, Marijnen, Indesit, prijzen vanaf 425,-
VAATWASMACHINE met roestvrijstalen binnen-
werk en waterontharder 699,-

GEZELLIGHEID

KOFFIEZETAUTOMAAT voor 8 tot 10 koppen
159,— nu

KOFFIEZETAUTOMAAT percolator-systeem voor
3 tot 12 koppen
KOFFIEZETAUTOMAAT Philips vanaf
THEEFILTERS passend bij Philips koffiezetautom.
BROODROOSTER automatisch
JAMPOTHOUDER voor drie potten
TAFELGRILLAPPARAAT
WARM HOUD PLAATJE accumulerend van Melitta
ISOLEERKAN T.V.-kan
FLESSENDRAGER voor 6 flessen .

HOOGTEZON vanaf
INFRAPHIL Philips
SCHEERAPPARATEN Braun, Philips,
Remmington vanaf
LADYSHAVE vanaf
HAARDROOGKAP met wandsteun ..
HANDHAARDROGER
HAARBORSTEL elektrisch
CARMEN krulset vanaf
PERSONENWEEGSCHAAL

125,—

59,-
44,95
16,95
39,95

0,95
105,—
29,95
19,95
2,95

83,—
39,50

34,95
29,95
44,95
32,95
29,95
44,95
14,95

HANDIGE HUISHOUDELIJKE HULPJES

STRIJKPLANK Brabantia
STRIJKER Erres lichtgewicht ....
MIXER mixette Philips
FLUITKETEL koper verchroomd .
VERGIET roestvrijstaal
LEPELREK zesdelig roestvrijstaal
PEDAALEMMERS vanaf
WILDSCHAAR
VOORRAADREK kunststof
KEUKENHAKMES
STAPELDOOS voor vleeswaren .
WANDBLIKOPENER Prestige ....
BADKAMERKLEEDJE
CLOSETMAT bijpassend

29,90
24,50
19,50
17,75
14,95
9,95
9,75
8,95
7,95
6,50
1,95
7,50
8,95
4,95

BREEKBAAR

GEBAKSTEL dertiendelig
ETAGESCHAAL driedelig
BEKERREK met zes bekers
JENA 2000 SCHOTEL 1,5 liter met deksel
GLASKAN met melitta filter 102
ASBAK plateel, hippe kleuren
WIJNGLAZEN Gilde zes stuks
KOP EN SCHOTEL engels porcelein
KOP EN SCHOTELS vanaf
COMPOTESCHAAL met onderschotel ...
DRIEVAKSCHAAL met onderschotel .

HOBBK-PRET

BOORMACHINE 8 mm Skil

SCHILDERSET gasbrander, verfafbrander, verf-
kwasten, schuurkurk, plamuurmes

KABELHASPEL met 5 meter kabel en stekker
van 27,75 nu

OPBERGKAST metaal met twee grote, vijf kleine
en vier bakjes

PUNTTANG + KOMBINATIETANG geïsoleerd en
verchroomd samen

SCHROEVENDRAAIERS + STEEKSLEUTELS in
kadoverpakking

DOPSLEUTELSET met rakel, vijftiendelig
VERSTEKLADE met klemmen 7,95 nu
SCHROEFSLEUTEL 20 cm 9,75 nu
STEEKSLEUTELSET zes stuks 8,20 nu
SPANNINGZOEKER 2— nu

SLANGHASPEL kunststof, voor ongeveer 40 me-
ter, i/2"

 slan9 6-10 nu

Doe uw s/nterk/ocis/nkopen tijdig,

u heeft dan :

RUIME KEUS

U KUNT RUSTIG WINKELEN

WIJ HEBBEN MEER TIJD VOOR U

14,95
14,95
12,95
19,95
7,95
4,95
5,95
4,95
1,75
4,50
4,50

79,50

30,—

18,75

19,95

12,95

11,95

9,95
6,15
7,90
5,15
1,45

4,40

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Gevraagd in Herstellingsoord

'de Decanije
te Vorden

verpleegster

verpleeghulp

huishoudelijke hulp

Telefoon 7487

Chr. Huishoudschool
Het Hoge 41 - Vorden - Telefoon 05752-1512

naaikursus
op donderdagavond van half acht tot
tien uur.

Er is nog plaats voor enkele kursis-
ten !

OPGAVE ZO SPOEDIG MOGELIJK

Bezoekt allen de

vogel-
tentoonstelling
ONS GENOEGEN '68 VORDEN E.O.

op zaterdag 25 en zondag
26 nov. in het Jeugdcen-
trum te Vorden.

Geopend zaterdag van 9-22 uur;
zondag van 13-17 uur.

Schoolgaande kinderen vrije toegang op zaterdag-
morgen van 10.30-12 uur.

B.V. MACHINEFABRIEK

G. ten Have
voor spoedige indiensttreding is er
bij ons plaats voor een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER

die ook op zal treden als

receptioniste/telefoniste

Diploma machineschrijven, alsmede
enige kantoorervaring strekt tot aan-
beveling.

Geboden wordt:
een prettige werksfeer en een goed
salaris.

Belangstellenden kunnen hun
schriftelijke sollicitaties richten aan :

B.V. Machinefabriek
G. TEN HAVE
Industrieweg 8 te Voraen

GEVRAAGD:

EEN NET MEISJE
of
EEN WERKSTER

voor enkele morgens in de week

GARAGE KUYPERS
Dorpsstraat 12 . Vorden - Telefoon 05752-1393

FRUIT IS GEZOND !

COX EN GOUDREINETTEN
GOLDEN DELICIOUS
HAND- EN STOOF P ER EN
LOMBARTS

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

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

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 -Mies te v/eten komen over aardgasverwarming?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland

Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

welkooi»
GEEN PRIJS VOOA ENKELEN. MAAR:

voordeel voor iedereen!
Als ^m Nicolaasaktie geven onze WELROOP-
LANTOOTTYVWINKELS

10% korting
op b/jna alle artikelen in de periode van
23 november tot en met 5 december
zie ook onze huis-aan-huis folder.

EXTRA OPENINGSTIJDEN :
op 24, 27, 28, 29, 30 november en l december zijn de
winkels te Hengelo GId., Ruurlo en Vorden ook
's avonds van 7-9 uur geopend.

„DE GRAAFSCHAP"
Hengelo - Linde - Ruurlo - Vorden

SLECHTS 7 DAGEN
do. 3O nov. t/m wo. 6 dec.

iedere avond 2O u.
zat. 2 dec. 15 en 2O u.

zon. 3 dec. 13 en 16.3O u.
(geen avondvoorstelling)

din. 5 dec. alléén 15 u.
ONVERGETELIJKE WEENSE
PRACHT, CHARME, HUMOR
EN PRESENTATIES IN DE

„ FANTASTISCH E SHOW .

EISKARUSSELL'73
Kinderen tot 14 jaar HALF GELD
in ALLE voorstellingen. 65-plus-
sers HALF GELD in de matinees.

Prijzen:
fl. 6.-, 9.-, 11.-, 13.-. 15.-, en 16.-.
Reduktie voor groepen v.a. 20
personen, behalve zaterdagavond.

KAARTVERKOOP
RIJNHAL(10-18uur),
tel. 437820 (3 lijnen)

VVV - Stationsplein, tel. 452921
OKÉ • Kiosk, Presikhaaf,

tel. 613264
Verderbijde V W-kantoren in
• APELDOORN t DEVENTER

• DOETINCHEM t EDE • NIJMEGEN
t Tl E L f VELPi WAGENINGEN
• WINTERSWIJK en ZUTPHEN

VOORVERKOOP
IN VOLLE GANG

Hollandia

SINT NICOLAAS
WEET WEL WAAR HU
DE DAMES MEE KAN
VERRASSEN

onderjurken, nachthemden,
dusters en pyama's

Koala fruitpyama's
in de nieuwste dessins

Setterlaine
pullovers en vesten

Badsets, tafelsets en bedsets
in de bekende merken

Swcrn zakdoeken
in leuke geschenkverpakking
en nog veel meer om op te
noemen.

KOMT U OOK EENS
VRIJBLIJVEND KIJKEN

i i i d: M

Sint Nicolaas-aktie
Hengelose en
Keyenburgse Wink.ver.

HET IS GEZELLIG WINKELEN IN
HENGELO EN KEYENBURG
WAAR SINT NICOLAAS STROOIT MET
ƒ 8.000,- AAN WAARDEBONNEN

Zaterdag 25 november a.s. arriveert Sint Nicolaas met
zijn 7 Zwarte Pieten om 13.30 uur aan de Huurloseweg.

Om 14.00 uur ontvangst op het gemeentehuis door bur-
gemeester en wethouders waarna rondrit door het dorp.
Aankomst te Keyenburg om 15.30 uur bij Maalderink
Tiller, om plm. 16.00 uur ontvangst op Maria Postel
door de zeereerwaarde heer pastoor Dijkers.

Ook kunt u weer het gewicht schatten van de 7 Zwarte
Pieten, waarvoor weer fijne prijzen beschikbaar zijn.

STEEK TIJDENS DE AANKOMST VAN DE SINT

DE VLAGGEN UIT !

MMNWWHWWW^^

"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

Zondag 26 november

DANSEN
muziek: „
THE

FLAMINGO'S

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

UMMMMMM

RAADHUISSTR.. VORDEN

Sint Nicolaas
op de Vordense markt?

Ja, waarachtig!

Hij komt
op vrijdag 1 dec. a.s.

Weggelopen: grote rode
kater, gaarne terug te
bezorgen bij:
C. Kluft, 't Vaarwerk 9
Vorden Tel. 1354

Te koop gevraagd
SLACIITKIPPEN EN
SL.ACHTHOJN 1JN KIM

J. Bruggeman
H. Postelweg 12 - Locnem
Telefoon U5730-15ÖU

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENEVK
Spalstraat 51 - Hengelo G

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

Gevraagd voor 2 of 3
ochtenden per week
flinke huishoudelijke hulp
Mevrouw Jubels, Veld-
wijkerweg 3 tel. 1537

Te koop bergmeubel, tv
tafel, salontafel, ronde tafel
gaskachel
Willem Alexanderlaan 6
Vorden
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