
Donderdag 3 december 1970
32e jaargang nq. 35
Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuivstad 12 - V orden
Telefoon 05752-1404 . Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald - Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten
EL—^^BBH^

ZONDAG 6 DECEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. A. C. L. Stellwag uit Eefde
Jeugddienst. Onderwerp: ,,Waarom? Daarom!"
19.00 uur ds. J. H. Jansen dienst van woord en
wederwoord
Onderwerp: ,,Om de eenheid der kerken"

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H. Brinkman te Rijssen
19.00 uur ds. H. Brinkman te Rijssen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. \Vechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD ~ VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

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

BURGERLIJKE,. .
STAND V^

(ïchoren: Leonard Joop, zoon van H. J. Klaassen
en H. Harmsen.

Ondertrouwd: M. H. W. Borgonjen en M. M. H.
Koster.

Gehuwd: W. Klein Kranenbarg en B. M. Leupens;
W. F. A. Berendsen en M. A. Willemsen; R. W.
Esselink en A. Roeterdink; H. Klein Nagelvoort
en J. B. I. Kulsdom; A. Eggink en A. H. J. Maal-
derink; E. H. Coppiëns en H. N. Harwig.

Overleden: H. F. Houtman, 79 jaar, weduwnaar
van G. J. Eijkelkamp; G. J. Ruiterkamp, 88 jaar,
echtgenoot van G. Klein Ikkink; B. H. Koning, 81
jaar, echtgenoot van J. F. van Ark.

„De Graafschaprijders"
Zondagmiddag hield de Vordense auto- en motor-
club De Graafschaprijders een wildrit. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren, toen de deelname
op zaterdagavond tegenviel, had het bestuur de rit
ditmaal op zondag georganiseerd. Deze wildrit die
was uitgezet door de heren A. Wolsheimer en H.
Klein Brinke, had een lengte van 45 km en voerde
de deelnemers vrijwel geheel door de omgeving van
Vorden. Start en finish waren bij café Schoen-
aker waar de heer B. Pardijs na afloop de prijzen

(die bestonden uit diverse soorten wild) uitreikte.
Zondag 20 december organiseert De Graafschap-
rijders de zgn. pannekoekenrit. Op 29 december
wordt de jaarvergadering gehouden terwijl voor 6
februari de jaarlijkse feestavond is gepland.

Benoemd
Naar wij hebben vernomen is mevrouw A. Kiste-
maker-Stijl aangesteld als groep-sportleidster in
buitengewone dienst verbonden aan de vereniging
Rekkense Inrichtingen te Rekken.

Metaalbedrijfsbond afd. Vorden 25 jaar
Ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de
afdeling Vorden van de Metaalbedrijfsbond van
het NVV werd in zaal Eskes zaterdagavond een
goed bezochte receptie gehouden.

Onder de aanwezigen merkten wij op vertegen-
woordigers van de afdeling Vorden van het NKV
(vakmetaal) en St. Eloy afdeling Metaal (Henge-
lo Gld.), van de coöp. CLV De Graafschap, de
Bestuurdersbond van het NVV, van de ABC (fa-
brieksarbeiders) van de ABVG (voedings- en ge-
notmiddelen), van de AVAB (agrarische bond),
van het ABVA (Algemene Bond van Ambtenaren)
van Mercurius, van de afdeling Vorden van het
CNV, terwijl mede aanwezig waren een tweetal
distriktsbestuurders t.w. de heren J. H. Abbenhues
en De Vries.

Al deze afgevaardigden voerden het woord en fe-
liciteerden de afdeling met dit zilveren gebeuren,
het merendeel onder aanbieding van een enveloppe
met inhoud.
De afdeling van de Metaalbedrijfsbond vond haar
ontstaan in 1945 in zaal Lettink aan de Almense-
weg met een oprichtingsvergadering waar 17 per-
sonen als lid toetraden. In de loop der jaren mocht
deze afdeling snel groeien zodat thans ruim 130
leden staan ingeschreven.
De heer Abbenhues schetste in zijn toespraak het
prettig kontakt van de afdeling Vorden met het
distrikt en gaf er zijn vo^foening over te kennen
dat de samenwerking me^^NV en NKV in Vor-
den te loven viel. Spreker wenste de afdeling in
de toekomst nog veel aktiviteiten toe.

De heer Steenbreker bra^^namens het NKV zijn
gelukwensen over, terwijWie heer Bekman dit na-
mens het CNV afdeling Vorden deed.
De oud-voorzitter de heer G. Koerselman bracht
feiten naar voren uit de afgelopen 25 jaar en prees
ook de afdelingen van het CNV en NKV te Vor-
den voor hun samenwerking met het NVV. Hij
sprak de wens uit dat nog vele gemeenschappe-

lijke vergaderingen mogen worden gehouden in het
belang van de werknemers.
Voorzitter A. Lauckhart dankte alle sprekers voor
hun welgemeende felicitaties en voor de blijken
van waardering welke hij namens de afdeling
mocht ontvangen.

Verder werd nog medegedeeld dat op 12 december
a.s. te Arnhem een vergadering van de drie vak-
centrales zal worden belegd om te komen tot een
gezamenlijk program van aktie.
's Avonds werd de herdenking voortgezet met een
feestelijke jaarvergadering voor de leden met hun
dames. De voorzitter kon dan ook een groot aantal
feestgangers welkom heten, nadat vooraf een mi-
nuut stilte in acht werd genomen ter herdenking
van het aan de afdel ing Vorden door overlijden
ontvallen lid, de heer G. J. Jansen.

Aangezien penningmeester J. G. Hulshof thans als
ambtenaar dienst gaat doen bij het toeleverings-
bedrijf De Elshorst, ontstond in 'het bestuur een
vakature. Deze werd aangevuld door de benoeming
van de heer Schimmel.

Met een toespraak mocht de heer De Vries aan
een negental leden van de bond die 25 jaar of
meer lid van de afdeling waren het zilveren insigne
uitreiken t.w. aan de heren Brinkman, Lakerveld,
Brouwer, v. d. Berg, Vleming, Goldenbelt, Pardijs,
Slagman en Brus. De^üitgenotes van deze leden
werd een boeket bloei^rn geoffreerd.
De voorzitter dankte de heer Hulshof voor het ve-
iV werk in het belang van de afdeling verricht ter-
wijl de oud-voorzitter GL Koerselman de bestuurs-
leden Slagman en La^Miart lof toezwaaide voor
hun werkzaam aandeel In de afdeling Vorden.

Onder de vrolijke tonen van het orkest werd tot
laat in de avond een dansje gemaakt.
Het bestuur en leden van de afdeling Vorden kun-
nen dan ook op een waardige herdenking van 'het
25-jarig bestaan terugzien.

jj„De Knupduukskes

De folkloristische dansgroep De Knupduukskes
hield haar jaarvergadering in zaal Eskes.
Uit 'het jaarverslag bleek dat het afgelopen sei-
zoen 22 demonstraties werden gegeven. Reeds 14
jaar verzorgt de groep eenmaal per veertien dagen
een „Gelderse avond" voor de VVV Zeddam.
Ook de plaatselijke VVV deed diverse malen een
beroep op de dansgroep o.a. werd een boerenbrui-
loft opgevoerd en door hun toedoen kwam de Por-
tugese dansgroep naar Vorden. Op verzoek van de
Prinses Irene Stichting werd in diverse verpleeg-
inrichtingen een avond gegeven.

Besloten werd de komende winter een volksdans
kontaktavond in folklorestijl te organiseren onder
het motto: Dans u fit , iedereen die mee wil dansen
zal van harte welkom zijn t.z.t. komt hierover een
advertentie in Contact.
Getracht zal worden een zanggroepje te formeren
ter afwisseling van het programma wat de oude
volksliedjes zal instuderen.

Tot slot sloot de voorzitter de vergadering en
sprak de hoop uit dat de plannen ook door de
plaatselijke bevolking positief zullen worden ont-
vangen en dat er veel belangstelling voor de volks-
dans kontaktavond zal zijn.,

Caeciliafeest zangkoren

Het r.k. zangkoor Cantemus Domino en het nieuw
opgerichte Dameskoor vierden voor het eerst ge-
zamenlijk hun jaarfeest in zaal Schoenaker.
Voorzitter H. Wiggers dankte de dames en heren
voor hun inzet in het afgelopen jaar en 'het trouwe
repetitiebezoek. Pastoor Van Berkel was verheugd
dat de dames en heren gezamenlijk de kerkdiensten
muzikaal luister bijzetten, hij hoopte dat er zodoen-
de nog een goede harmonieuze band mocht groeien.

In memoriam B. H. Koning

In Vorden is op 81-jarige leeftijd overleden de heer
B. H. Koning. Hij was een bekend f iguur in Vor-
den en was jarenlang lid van de Vordense ge-
meenteraad voor de CHU gedurende een periode
van meer dan 20 jaar voor de oorlog waarvan de
aatste vi jf t ien jaar als wethouder.

De heer Koning was een bekend paardenliefhebber
en had zelf een hengstenhouderij. Verder maakte
lij zich verdienstelijk als bestuurslid van vele ver-
enigingen onder meer de plaatselijke coöperatie
en de Vordense zuivelfabriek terwijl hij voorts be-
tuurslid was van de afdeling Gelderland van het

Sfederlands Warmbloed Paardenstamboek en de
ok- en kontrolevereniging 't Kiefskamp te Vorden.

Ongevallen
Tengevolge van een zeer dichte mist is vrijdag
een vrachtwagen met aanhanger op de Zutphen-
seweg te Vorden in botsing gekomen met een boom
en totaal vernield. Het ongeluk gebeurde ter hoog-
te van bakkerij Hoornenborg waar een tankwagen
met aanhanger rijdend in de richting Zutphen
plotseling moest stoppen voor een voor hem rij-
dende auto. De chauffeur die aanvankelijk links
wilde passeren, stuurde de kombinatie naar rechts
waar eerst een dikke boom werd omver gereden
en de wagen daarna bij de volgende boom tot stil-
stand kwam. De bestuurder werd licht gewond de
vrachtwagen met aanhanger total loss- Tengevolge
van dit ongeluk ontstonden er nog enkele botsin-
gen met achterop komende auto's waarbij slechts
lichte materiële schade optrad.

Geen animo voor herf stwandeling

De heer Bert Turfboer was zaterdagmiddag een
teleurgesteld man. Namens de afdeling Vorden van
de Nederlandse Padvinderij had hij nl. een zg.n.
herfstwandeling georganiseerd van plm. 5 km.
Voor deze wandeling had de heer Turfboer veel
propaganda gemaakt en de Vordenaren opgewekt
eens aktief te zijn. Het werd voor hem een teleur-
stelling want slechts een handjevol deelnemers ga-
ven akte de precense, die overigens wel genoten
hebben van deze herfstwandeling met 'na afloop
snert eten in het troephuis van de padvinders.

AGENDA
3 dec. Sport en spelavond Jong Gelre

10 dec. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
10 dec. Feestavond KPO
12 dec. Instuifavond Buurtver. Delden
15 dec. Ring sport- en spelavond Jong

Gelre
15 dec. Kerstfeest NCVB
16 dec. Vergadering Sportraad in café

Eskes
17 dec. Bejaardenavond KPO
17 dec. Laatste oriënteringsrit

Buurtvereniging Delden
17 dec. Kerstviering Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen
17 dec. Kerstfeest Herv. Vrouwengroep

Linde
19 dec. Bal voor gehuwden en verloofden

café-rest. Eykelkamp Medler
19 dec. Kontaktavond muziekvereniging

Concordia
22 dec. Ledenvergadering GMvL
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre
24 dec. Kerstnachtdienst in de Hervormde

kerk
2 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre
8 jan. Feestavond v.v. Vorden
9 jan. Prinsenbal van de Deurdreajers

in zaal Schoenaker
13 jan. Jaarvergadering KPO
22-23 jan. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

10 febr. Lezing KPO
19 febr. Beatavond van de Deurdreajers in

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

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

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

Jong Gelre

Leden van de afdeling Vorden van Jong Gelre
hielden in het Grote Veld bromfietsbehendigheids-
wedstrijden waaraan door elf jongelui werd deel-
genomen. De ,,coureurs" die eerst individueel van
start gingen kwamen later gelijk aan de start voor
vijf ronden van plm. 700 m.

SELEKTIE-AVOND SINT NICOLAASAKTIE 1970 (VOOR BALLERO):
/'. J. Oukcs Prins Bernhardtveg 14 Vorden
2. G. Kuenen Galgengoorweg 5 Vorden
3. P. Pleur Weg naar Laren 166 Zutphen
4. W. Leunk Nieuwstad 8 Vorden
5. R. Knuppe Graaf van Limburg

Stirumstraat Vorden
6. H. J. Westenveld Het Kcrspel 4 Vorden
7. H. J. Koning Stationstvcg 13 Vorden
8. J. Smcelen Groenloseweg H 13 Ruurlo
9. W. Buunk Almcnseweg 2a Vorden

10. G. W. Hazekamp Ruurloseweg 108
Vorden

11. J.H. Jansen Dcldenscwcg 2 Vorden
12. J. A. Kelder Larenseweg 7 Vorden
13. J. Wansink Raadhuisstraat 13 Vorden
14. G. W. Nijenhuis Stationsweg 5 Vorden
15. J. van Amstel Wildcnborchscweg 32

Vorden
16. H. Vcltkamp Het Jebbink 16 Vorden
17. H. J. Westenveld Het Kerspcl 4 Vorden
18. Mevr. Den Elzer Kerkstraat Dclden O.
19. Dick T eer in k //. van Bramerenstraat 12

Vorden
20. G. A. van Dijk-Hartgers Julianalaan 2

Vorden
21. A. J. van Houtc De Stroet 22 Vorden
22. O. J. Onstenk Holskumpwcg 3 Vorden
23. H. van Gij ten heek Lochernseweg 42

Warnsveld
24. G. Vliem Waarlerweg 4 Vorden
25. D. Pardijs Ganzensteeg 3 Vorden
26. D. Turfboer Insulindelaan 18 Vorden

27. G. Wansink-Wentink Raadhuisstraat 13
Vorden

28. G. W. Nijenhuis Stationsweg 5 Vorden
29. Mej. S. Hummclink Spickerweg 4

Vorden
30. G. J. Brummelman Spickcnrcg l

Vorden
31. G. Dimmcndaal B 49a Laren G.
32. J. Gotink, Prins Bernhardweg 16 Vorden
33. H. J. Nijenhuis Het Wicmclink 17

Vorden
34. H. J. Meerbeek Stationsn'eg 15 Vorden
35. Mevr. G al-Lichtenberg Enzcrinkwcg 4

Vorden
36. Mevr. G. F. Wolsink-Bartcls Juliana-

laan 20 V orde n
37. Fam. Berenpas Zomervrzugdweg 4

Vorden
38. A. Siebclink De Hanekamp 10 V orde n
39. H. Bosman Nieuwstad 59 Vorden
40. J. Brandenbarg Kerkstraat 5 Vorden
41. H. J. Olthof Vierakkcrscstraatweg 27

Vierakker
42. G. Aalpocl Margrictlaan 4 Vorden
43. H. Bargeman Het Hoge 46 Vorden
44. J. Ovcrbcek Hamsveldsewcg 4 Vorden
45. J. W. Maalderink Berend van Hackfort-

weg 33 Vorden
46. A. Siebelink De Hanekamp 10 Vorden
47. A. Sloëtjes Almenseweg 36 Vorden
48. H. Hesselink Spiekcrweg 2 Vorden
49. J. Das De Horsterkamp 5 Vorden
50. J. Heyenk Rondweg l Vorden



SUPERMARKT
PRESENTEERT

*

Kleutertaai
PER ZAK

73
Utttde, ALLES MOET WEG

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks 98 Grote chocolade letters

KLAPSTUK niet klein beentje
500 gram

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
NORMAAL 85 NU SLECHTS

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

500 gram

ONS BEKENDE SOEPPAKKET
nu 218

Fijne vleeswaren

Heerlijke

BANKET-

STAVEN

nu 2 stuks voor

109

Herschi

literfles

CASSIS

per fles

79

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen voor

89

Herschi

PUB-UP

2 flessen

79

Teo

puddingsaus

div. smaken

2 flesjes voor

105

HAAGSE LEVERWORST

BOT ÏRHAMWORST

BOERENMI FWORST

150 gram 99

150 gram 59

150 gram 59

150 gram 89

PROFITEER NU NOG

Strooimelange
NU SLECHTS VOOR

^if" lMir*olaA<t^JL. 1 ^ 1 V_*w*ld.d.o

INPAK-

PAPIER

3 rollen

99

fJ ̂  1 TV* /"\ 1 1 T/^ifcJT cLlIIlOIl Vt^

TOILET-
ZEEP

5 HALEN

slechts

4 BETALEN

Tr\lt»f1 CJltil

LUCHTVER-

FRISSER

nu per bus

slechts

189

\ii\r «imp* Iff^TiL/IV. ollicllVdl

Geurts

JAM

per pot

70

v
2 blikjes«MI î / 1. 1 rv j \-^ o

SOEP-

BALLETJES

van 148 voor

119

LITERBLIK

.̂ ^̂ .H -^f^^ ^MB .̂ ĥ. .̂ ^̂ k. • ^m^^ ,̂ â k.

G*04Hte vu fau&.
NAVELSINAASAPPELEN nieuwe oogst 215
in draagtas 2 kg plm. 19 stuks

GOLDEN DELICIOUS

MANDARIJNEN zonder pit

TOMATEN exportkwaliteit

SPRUITJES^r m • » v^ • • ^F ^^ ̂ ^

BLANKE CHAMPIGNONS

PANKLARE KOOLRAAP

2 kg 85

15 voor 139

y2 kg 79
heel kg 109

200 gram 109

500 gram 29

Middelfijn 89
ELK 2e LITERBLIK

Div. smaken

Knorr

SOEPEN

4 zakjes

169

Silvo

BRUINE

BONEN

500 gram nu

79

Groot pak

400 gram

GUSTARD

per pak

55

Busje a 50 gr.

WITTE

PEPER

voor

89

Reine Victoria

PRUIMEN

3/4 literpot

85

VRAAG NIET HOE HET KAN, MAAR PROFITEER HBERVAN

Goudspeculaas
GROOT PAK a 500 GRAM NU SLECHTS

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Veluco APPELMOES
literblik 79 elk 2e blik

Italiaanse TOMATENPUREE
8 blikjes

39
12O

ZOUTE STICKS
2 x 100 gram

COCOSKRANSEN
8 in een pak

CAKE KOEK
van W.K.

ENGELS DROP
de echte

nu weer

slechts

nu voor

79

grote zak voor

Heerlijke SUIKERKRANSJES
250 gram 69

ZWARE KWATTA CHOCOLADEREPEN
5 HALEN 4 BETALEN

Profiteer nu
6 KOP EN SCHOTELS voor

ZWARTE BESSEN- OF
FRAMBOZEN WIJ N literkruik 198



Door een misverstand
werd deze advertentie
niet eerder geplaatst
He, hè, hier ben ik dan.
Mijn namen zijn

Hendrika Johanna
mijn roepnaam is

ERICA
mijn vader heet
!H. Zieverink
mijn moeder heet
W. Zieverink-

Roseboom
Vorden, 7 november '70
Overweg l

Met blijdschap en dank
aan God delen wij de ge-
boorte van onze zoon
mede.

Mare Jan Robbin
D. Heynen
J. Heynen-

Hoorn en borg
Zelhem, 30 nov. 1970
Fresiaweg 12

Onze hartelijke dank voor
de vele blijken van be-
langstelling, felicitaties,
bloemen en cadeaus,
welke wij bij ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten
ontvangen.

D. Norde
G. Norde-Norde

Vorden, december 1970
B. van Hackfortw. 73

Voor de vele blijken van
belangstelling, felicitaties
bloemen en cadeaus bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest ondervonden betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

Fam. B. Korenblek
Vorden, december 1970
Wildenborch

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
na het overlijden van onze
lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

TEETJE MARIA
KAAS

weduwe van
Jacob Slotemaker

betuigen wij onze
hartelijke dank.

Voorst:
M. Rakhorst-

Slotemaker
J. W. Rakhorst
Vorden:
M. Slotemaker
Th. J. Slotemaker-

Diesfeldt
Vorden-Voorst, nov. '70

Gevraagd: Een kinderle-
dikantje. Aanb. Beatrix-
laan 2, Vorden
telefoon 1707

Een unieke aanbieding
bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

bij aankoop van een
Skill

BOOR.
MACHINE

ƒ 169,50, het cirkel-
zaaghulpstuk er voor

de halve prijs bij.

Voor ƒ 169,50 +
ƒ 24,75 koopt u nu een
geweldig hobby-duo.
Een oersterke boor-

machine met regelbaar
toerental. Boorkapaci-

teit in hout 25 mm,
steen 18 mm en zelfs

in staal 10 mm.

Zaagvermogen 32 mm
dikte

ZELFBOUW-
MEUBELEN

Verdien tientallen
guldens met C+ l
zelfbouwmeubelen

Restanten
SPAANDER-

PLAAT
zeer geschikt voor het
maken van bloembak-

ken, schappen etc.
Aantrekkelijke prijs

Staande kunststof
KEUKENKASTEN

nu voor ƒ 135,—

Beperkte voorraad
KEUKENKASTEN

iets beschadigd
100 cm breed

van ƒ 75,— ,nu voor
ƒ 48,75

ISOLATIE-
MATERIAAL

2-3-4 cm dik

Uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden
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HENK FLORIJN
en
HENNY MEIJERINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaatshebben op vrijdag 4 de-
cember a.s. om 11.30 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Ruurlo, Wildenborchseweg 12
Vorden, Heegherhoek 2
december 1970

Voorlopig adres: Zutphenseweg 31, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

JAN GEBBINK
en
ALIE PELGROM

hebben de eer, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op woensdag 9 december
a.s. 's morgens om 10.00 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.
Daarna zullen zij elkaar het H. Sacra-
ment van het huwelijk toedienen onder
de H. Eucharistieviering om 11.00 uur in
de parochiekerk van O. L. Vrouw ten
Hemelopneming te Beltrum.

Beltrum, Zwarteweg 24
<*> Vorden, Wiersserallee 2
l december 1970

Toekomstig adres:
Noordzijde 62, Emmeloord

Receptie van 14.00 tot 15.00 uur in zaal
Huinink te Beltrum.

PREMIE PREMIE

#36 3@@®£*yKX^^

Heden overleed, nog vrij onverwachts, onze
geliefde en zorgzame man, vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

GERRIT JAN RUITERKAMP
echtgenoot van G. Ruiterkamp-Klein Ikkink

in de ouderdom van 88 jaar.

Vorden: G. Ruiterkamp-Klein Ikkink
Ingen: W. H. Ruiterkamp

A. C. Ruiterkamp-Pellenberg
Vorden: T. Ruiterkamp

M. J. Ruiterkamp-Korenblik
H. J. Ruiterkamp
H. Ruiterkamp-Gr. Nuelend
G. H. Bargeman-Ruiterkamp
D. Bargeman

Hengelo G.: G. J. Ruiterkamp
R. Ruiterkamp-Dimmendaal

Vorden: J. G. Rietman-Ruiterkamp
Joh. Rietman
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 28 november 1970
Wiersserbroekweg 6

De teraardebestelling zal plaatsvinden op
donderdag 3 december 1970 's middags om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Op 29 november 1970 ging na een werk-
zaam leven, in volle vrede van ons heen, mijn
lieve man, onze lieve vader, groot- en over
grootvader

BEREND HENDRIK KONING
op de leeftijd van ruim 81 jaar.

Hij was een voorbeeld voor ons allen; wij
zullen hem node missen.

J. F. Koning-van Ark
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Vorden, 29 november 1970 „De Kostede"

De rouwdienst zal worden gehouden op don-
derdag 3 december a.s. om 12.45 uur n.m. in
de Hervormde kerk te Vorden.
De teraardebestelling zal plaatshebben om
14.00 u. op de Alg. Begraafplaats te Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen
bewijzen, worden daartoe uitgenodigd.
Na afloop van de plechtigheid bestaat er
gelegenheid tot condoleren in hotel Bakker
te Vorden.

verrassend goed
en . . . .
verrassend voordelig!

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

BINNEN-SCHILDERWERK
^ Vanaf l december '70 - l maart '71

^ Minimum omvang 5 dagen

•fo Vergoeding ƒ 75,—

•fo Inlichtingen

•fe Offertes

•fa Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

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

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
•fa Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Wegens huwelijk van een medewerker is het
kantoor der bank op woensdag 9 december

NAMIDDAGS

gesloten
RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

Martens
stieds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

A.S. ZONDAG

dansen
met medewerking van het
orkest

SANG UND KLAM;
MET ZANG VAN CECIL

3 BARS GEOPEND

Toegang voorbehouden

Jeugdsparen
met De
Zilvervloot
bij de Nuts-
spaarbank

Ben je 15 jaar geweest en nog geen 21 jaar,
dan kun je deelnemen aan deze gunstige
spaarregeling.

Na afloop van de spaartermijn
ontvang je dan een premie van

10 procent
over het gespaarde bedrag ver-
meerderd met de aantrekkelijke
spaarbankrente van

5 procent
Kom eens een folder met uitgebreide inlich-
tingen halen ! Doe het snel, doe het NU !

NUTSSPAARBANK

Dorpsstraat 15

Nieuw voor Vorden!
OP DONDERDAG 3 DECEMBER OM
16.00 UUR HOPEN WIJ ONZE

zelf bedienings-
kwekeri j
TE OPENEN

U bent van harte welkom!

Kwekerij Wehmezicht
Nieuwstad 57 . Telefoon (05752) 1987

G. KLEIN HANEVELD

2 pakjes Spar margarine 81

200 GRAM SNIJWORST van 144 voor 119

l ZAK SPAR CHIPS 79

24 LOLLY'S van 120 voor 98

500 GRAM JONGE KAAS 255

LITERSBLIK TUTTI FRUTTI . van 190 voor 149

Kist Spar bier van 960 voor 789

500 GRAM TURINO DROP 149

1 BUSERDAL TOLET-AIR van 320 voor 799

2 KILO GOLDEN DELICIOUS . 79

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Zou er wel een fijner
geschenk bestaan dan:

FRANSE, NOORSE, ITALIAANSE TRUIEN
VESTEN, PULLOVERS, PULLI'S

JAGERSJASSEN VOOR DAMES EN HEREN
VAN T1ROLER BAUERLODEN

SPORTIEVE WOLLEN SHAWLS, WOLLEN
SCHAATSMUTSEN

JANUS DE ECHTE NOORSE SOKKEN EN
KOUSEN

EXTRA LANGE KNICKER BOCKER-
KOUSEN IN VELE KLEUREN EN DESSINS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Pontiac horloges
een eigentijds begrip!

Door elegance, precisie en
degelijkheid en natuurlijk:

tegen alle risiko-s!
2 jaar verzekerd

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

PONTIAC TIJD
JUISTE TIJD!



Zaanse klokken
Sallander klokken
Schippertje
Koekoeksklokken
Pendulettes
Hal- en gangklokken
Keukenklokken

Alles voor surpriseprijzen!
HORLOGER

ZUTPHENSEWEQ 16 . VORDEN - TELEFOON 1505

VRIJDAG A.S. OP DE SINT NICOLAASMARKT

is uw gulden
een DAALDER waard
Bovendien ontvangt u tegen inlevering van deze
advertentie

een aardige surprise!

De sportieve Sint koopt:
HELANCA TRAININGSPAKKEN
in prachtige kleuren, ook met bies

VOLLEY. EN VOETBALKLEDING

TURN- EN GYMKLEDING

ADIDAS VOETBAL-, GYM- EN
SPORTSCHOENEN

VOETBALTASSEN, SPORTTASSEN

KEEPERSHANDSCHOENEN

ZONNEKLEPPEN, BEENBESCHERMERS

AANVOERDERSBANDEN

SCHAATSMUTSEN, SJAALS.

SKIWANTEN

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Vordense
Winkeliersvereniging

Vraag gerust naar
Sint Nicolaasbonnen !

Mocht uw leverancier door de drukte u ver-
geten Sint Nicolaasaktiebonnen te verstrek-
ken, vraag er dan naar, want alleen met
Sint Nicolaasaktiebonnen hebt u kans om de

AUTO TE WINNEN
FJV DE GROTE GELDPRIJZEN

Meisjes en
jongens mode

jacks

manteltjes

jassen

pantalons

Te koop: / paar heren-
kunstschaatsen maat 46
De Hanekamp 18 Vorden

Te koop: Lange leren jas
grote maat. B. J. Bosman
Het Hoge 50 Vorden

Te koop: Beste MRIJ-
vaars 9 dec. uitgeteld.«. Wesselink Kranen-

g-Vorden

Te koop: Mooie kerstbo-

§ n. J. Peppelman Kerk-
Flaan 3, Vorden

Te koop: Hete lucht huis-
houdkachel Pelgrim; en
open haard hout.
H. Walgemoet, Bran-
denborchweg 10 tel. 6646

Te koop: Kolenhaard.
Van Heeckerenstraat 13,
Vorden

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockets

doet zelfs Sint Nicolaas
versteld staan
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Volledig betaalde vrije-
tijdsbesteding:

Mensen ondervragen
voor Opinie en

Marktonderzoek
als interviewer van het

NIPO
Het NIPO zoekt man-
nelijke en vrouwelijke me-
dewerkers om regelmatig

(vaak op maandag-
AVOND) vraaggesprek-
ken te houden op door
het instituut aangewezen
adressen. Vergoeding op
basis van gewerkte uren.
Minimumleeft i jd 20 jaar.
Heeft u er belangstelling

voor, schrijf dan aan:
NIPO

t.a.v. de heer A. J. M.
Baars, Barentszplein 7

Amsterdam-3

VERPAKTE ARTIKELEN
Handdoeken - Theedoeken - Baddoeken
Zakdoeken • Tafelsets

vesten

jumpers

truien

rokken

pullovers

MEUBELEN
Poef s - Barmeubelen - Tafeltjes • Tafelkleden
Fauteuils - Kameelzadels

ARAL verhoogt de feestvreugde!

VANAF 4 DECEMBER A.S. ONTVANGT EEN IEDER DIE

20 LITER BENZINE TANKT EEN HEERLIJKE

banketstaaf GRATIS!

En nog meer Sint Nicolaas-verrassingen:
POETSPAKETTEN MET ƒ 1,85 VOORDEEL PLUS NOG

een grammofoonplaat gratis!

AUTORADIO'S, MISTLAMPEN, SCHIJNWERPERS ENZ.

20 procent korting - inbouw gratis!

Iedere week een schone auto:

WASKAART VOOR 10 WASBEURTEN f 35,—

Alle autoaccessoires voorradig
roa/s driehoeken, autobanden vanaf 29,50; kokosmattcn vanaf 25,-;
Accu's vanaf f 51,50. Alle maten en merken 30 tot 40 procent
korting. Monteren en uitbalanceren gratis.
Ook voor doorsmercn, olievervcrsen, reparaties. Wij staan voor u
klaar vanaf 's morgens 11.00 uur.

Ruime sortering ijstaarten, rookartikelen,
snoepgoed!

ZUTPHENSEWEG ., VORDEN - TELEFOON 05752-1840

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

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

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



Donderdag 3 december 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang nó\. 35

Inplaats van kaarten

GERARD WESSELINK
en

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
nemen om in het huwelijk te treden.
De voltrekking D.V. zal plaatsvinden op
woensdag 9 december a.s. 's morgens om
11.00 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke bevestiging en huwelijksinze-
gening om 14.00 uur in de Hervormde
kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds. J. C. Krajenbrink m.m.v. de heer
H. J. Oortgiesen.

Warnsveld, de Bieshorst
Vorden, 't Wiemelink
december 1970

Toekomstig adres: Zutphen-Emmeriksew. 97 ^
Baak.

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in café-
restaurant ,/t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

$ê'!6®î

GEMEENTE VORDEN
Wethouder mr R. A. van den Wall Bake
is verhinderd dinsdag 8 december a.s. spreek-
uur te houden.

Het gemeentebestuur.

GEMEENTE VORDEN
BEZOEK KOMMISSARIS DER
KONINGIN

De burgemeester van Vorden maakt bekend,
dat ter gelegenheid van het officieel bezoek
aan deze gemeente van de Kommissaris der
Koningin op vrijdag 11 december a.s., aan
de ingezetenen audiëntie zal kunnen worden
verleend en wel des voormiddags om half elf
uur ten gemeentehuize.

Degenen, die hiervan gebruik wensen te ma-
ken dienen hiertoe woensdag 9 december
a.s. tussen 10 en 12 uur v.m., mededeling te
doen aan ondergetekende, onder opgave van
naam, adres en in welke funktie men de
Kommissaris wenst te spreken.

Vorden, 2 december 1970.

De burgemeester van Vorden,
A. E. van Arkel

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden,
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
december geen zitting voor woningzoekenden
wordt gehouden.

Vorden, l december 1970.
Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester
Van Arkel,

sekretaris
Drijfhout,

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAG 7 DECEMBER

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNEN-
BULT, aanvang 20.00 uur.

VOOR GESCHENKEN
GROOT EN KLEIN

moet men bij

WONINGINRICHTIN'
MANUFACTURE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Voorkom nu: bevriezing straks
Hebt u een koud huis? Kontroleer dan nu vast of
de hoofdkraan van uw waterleiding goed sluit,
zodat u straks als het gaat vriezen niet onverwacht
met een bevroren waterleiding komt te zitten.
U vindt de hoodfkraan in een meterput onder de
voordeurmat, of onder de mat voor de achterdeur,
in de kelder of in de meterkast. Misschien wel in
een meterput buiten.

Hoe ziet u nu of de hoofdkraan goed afsluit? Als
u de kraan dichtdraait en -het aftapkraantje opent,
mag er uit het aftapkraantje dat vlak bij de hoofd-
kraan zit, geen water spuiten. Dit kraantje moet u
na de proef wel weer goed sluiten !

Ook is het goed, na te gaan of het tocht in de
ruimte waar die hoofdkraan zich bevindt. Tocht is
de grootste vijand van waterkranen en waterme-
ters. Maak daarom in de herfst kieren en tocht-
naden nabij de hoofdkraan en watermeter dicht.
Dat wil niet zeggen, dat alle ventilatievoegen in
uw huis afgesloten moeten worden, maar alleen
die bij de hoofdkraan en de watermeter, als u die
tenminste hebt.

Ook al hebt u de meter met wollen lappen ,,inge-
pakt", hij moet naturlijk gemakkelijk afleesbaar
blijven en, evenals de hoofdkraan, goed bereikbaar.
Ligt de meterput buiten, dan kunt u het beste de
put afdekken met een stromat en een plastic zak
gevuld met stro of oude kranten. Bij heel strenge
vorst moet die hoofdkraan bovendien nog extra
worden toegedekt om bevriezing te voorkomen.
In twijfelgevallen kunt u beter even kontakt opne-
men met uw waterleidingbedrijf.

Openbare basisschool Linre
Op vrijdag 20 november 1970 hield de openbare
basisschool Linde een ouderavond. Van zeven tot
acht uur was er gelegenheid het werk van de leer-
lingen in te zien. Hiervan werd een zeer druk ge-
bruik gemaakt, praktisch door alle ouders.

Hierna opende voorzitter H. Bogchelman de ver-
gadering en heette allen hartelijk welkom. Ver-
volgens werden de notulen van de vorige vergade-
ring voorgelezen en onveranderd goedgekeurd.

Uit het verslag van de penningmeester bleek dat
het batig saldo enige honderden guldens lager
was door aanschaffing van een twintigtal stoelen.
Bij de verkiezing van een aantal ouderkommissie-
leden werd benoemd mevrouw Knoef-Bulten in de
plaats van de heer Weekhout welke niet herkies-
baar was. ^^

Na de rondvraag hield mejuffrouw De Blocq van
Scheltinga een lezing met dia's over haar vakantie
in zuidwest Afrika.
Tegen kwart voor elf sloot de voorzitter de ver-
gadering.

Lever de kinderpuzzel in!

Wtfwuuw
Voetbaluitslagen
Het derde elftal van de voetbalvereniging Vorden
zit momenteel wel in de ,,lift" en boekte zondag-
morgen een verdiende 5—l zege op het bezoeken-
de Markelo 4.

Vorden 6 kwam eveneens goed voor de dag en
klopte SHE 5 met 2—0.
Met dezelfde cijfers moest Vorden 7 het loodje
leggen tegen Ratti 2.

Voetbalprogramma
Het programma voor de voetbalvereniging Vorden
ziet er voor a.s. zondag als volgt uit:

RKZVC l—Vorden 1; Vorden2—Eibergsee Boys
3; Warnsveldse eBoys 3—Vorden 4; Vorden 6—
Hercules 3; Vorden 7—Zutphania 5.

Ratti l - Viod l 0-4
Ratti is er niet in geslaagd om op eigen terrein
koploper Viod uit Doetinchem te verslaan; de be-
zoekers handhaafden hun ongeslagen rekord door
een 0—4 overwinning op de thuisclub.

Al na enkele minuten lag de bal achter Huitink,
maar de Doetinchemse midvoor had in buitenspel-
positie gescoord zodat de arbiter terecht dit doel-
punt afkeurde.

Ratti kreeg aan de andere kant een mooie kans
waarbij Koers bij een schermutseling net langs het
Viod-doel knalde. Na een kwartier opende Viod
de score door linksbinnen Th. Stoverink die han-
dig gebruik maakte van een misverstand in de
Ratti-defensie O—1. Het tweede doelpunt kwam
wederom van Stoverink, maar werd in duidelijke
buitenspelpositie ingeschoten O—2. Bijna was het
hierna O—3 geworden toen een der Viod voor-
waartsen tegen de lat knalde en de bal het veld
weer instuitte. Viod kwam opzetten. Binnen het
strafschopgebied werd een der gasten door Huitink
gevloerd waarna de penalty door Van Rooyen
resoluut werd benut O—3.

Na de thee werd Rutgers bij Ratti vervangen door
Bleumink terwijl bij de tegenpartij midvoor Veld-
horst door Hogenkamp werd vervangen. Het spel
was nauwelijks begonnen of Hogenkamp scoorde
O—4. Ratti gaf het niet op, maar het was duide-
lijk dat men niet opgewassen bleek tegen het tech-
nisch beter spelend Viod. Balbehandeling man-
dekking en snelheid waren punten waarin de Rat-

'tianen tekort schoten. Een enkele doorbraak van
o.a. Schoenaker en Bijen liepen dood op de goed
verdedigende Viod-defensie. Viod won verdiend
en bleef hierdoor met 22 punten uit 11 wedstrijden
kandidaat voor het kampioenschap.

SKVW 4 - Ratti l 0-1 (zaterdag)
Ratti l afdeling zaterdag heeft de tweede kompe-
titiehelft uitstekend ingezet met een kleine en fel
bevochten O—l overwinning op SKVW 4 in Win-
terswijk.

De thuisclub had haar elftal kennelijk versterkt
en gaf in de eerste helft goed partij wat ook wel
blijkt uit de O—O ruststand. Ratti 'had de hele eerste
helf t een grote veldmeerderheid doch schoten van
Dijkman, Kerkhoven, Reindsen en Arendsen wer-
den of door de goede SKVW-keeper of door paal
en lat gekeerd.

In de tweede helft ging SKVW brutaal in de aan-
val en dit verrastte de Ratti-ploeg, mede doordat
Geurds was uitgevallen en Jeeninga zich moest
aanpassen in de middelste twee. Invaller-doelman
Baakman wist echter zijn doel schoon te houden
en geleidelijk kwam Ratti op het peil van voor de
rust terug. Het middenveld werd overgenomen en
van hieruit werden de beide vleugelspitsen van
goede passes voorzien. Een doelpunt hing in de
lucht doch op het beslissende moment ontbrak het
aan koelbloedigheid.

Na een half uur spelen werkte de SKVW-keeper
een ingeschoten bal verkeerd weg en de opnieuw
ingeschoten bal werd door een der Winterswijkse
backs uit het doel geslagen. Reindsen plaattse zich
achter de bal doch zijn schot was net iets te zacht
zodat de SKVW-doelman met een goede safe red-
ding kon brengen. Hierna speelde Ratti alles op
een kaart en diverse mogelijkheden ontstonden er
om de score te openen. Bij een daarvan speelde
Dijkman zich handig vrij en bracht de bal voor
zijn goede linkervoet. Via de binnenkant van de
paal verdween de bal in het net O—1. Ratti vond
het voldoende en bleef de situatie meester tot aan
het eindsignaal.

DCV-nieuws
•De belangrijke damontmoeting in de Hoofdklasse
tussen DCL l uit Lent en DCV l uit Vorden is
uitgesteld tot vrijdagavond 18 december.

Dit betekent voor de 'v^mlenaren dan de laatste
kompetitiewedstrijd want op 11 december speelt
DCV thuis tegen Huissen 2.

Het tweede tiental van DCV, tot dusver ongesla-
gen bovenaan, leed in Eibergen tegen DIO l een
verrassende 13—7 nederlaag.

De individuele uitslagen waren C. Jurriens—G.
Hulshof 2—0; H. Bouwhuis—W. Sloetjes 2—0;
G. Kerkdijk—F. Lamers l—1; L. Ribbers—J. van
Dijk 1—1; J. Maarsse—H. W. Esselink 2—0; A.
Scharenberg—W. Heuvink l—1; T. Sluiter—H.
Offereins l — 1; W. Hoogewind—J. Hoenink l—l
de borden 9 en 10 reglementair remise.

Onderlinge damkompetitie

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den vrijdagavond in zaal Eskes de volgende wed-
strijden gespeeld:

H. Wansink—A. Wassink O—2; B. Nijenhuis—
B. Smeenk O—2 (een zeer verrassende uitslag);
H. Esselink—B. Breuker 0—2; G. ter Beest—S.
Wiersma l—1; H. Klein Kranenbarg—W. Wan-
sink 0—2; J. Oukes—B. Smeenk 0—2.

Voor de jeugdafdel ing werden de volgende wed-
strijden gespeeld:
J. Geerken—T. Harmsma O—2; J. Masselink—J.
Boudri l — 1; W. Geerken—J. Meys 2—0; T.
Harmsma—W. Geerken O—2; J. Geerken—J. Mas„
selink 0—2; J. Boudri—J. Meys 0—2.

KOT-nieuws
Het eerste drietal van het Vordense KOT won
thuis met 4—3 van de Poorte l . Na een spannende
strijd moest Klein Hekkelder 286 (262) in 23 beur-
ten de vlag strijken tegen W. van Praag 128
(128) . Hoogste series resp. 51 en 23 caramboles.
Ln 29 beurten kwamen W. Pardijs 220 (220) en
M. de Boer 128 (128) remise overeen. Beide spe-
lers wensten niets voor elkaar onder te doen want
zowel Pardijs als De Boer scoorden een hoogste
serie van 26 caramboles. Wijnbergen 128 (128)
maakte in 13 beurten korte metten met G. School-
tink die er slechts in slaagde 17 van de benodigde
108 caramboles bijeen te krijgen. Hoogste serie
resp. 56 en 6 caramboles.
In Klasse C2 bleef KOT 2 aan de leiding door
de uitwedstrijd tegen Lindeboom l met 3—6 te

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in
'Contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

winnen. De individuele uitslagen waren: H. Eikel-
boom 149 (149)—H. Meyerman 116 (89) ; J. Fran-
ken 85 (85)—W. Remmers 116 (116) ; H. Luiken
85 (40)^H. Zieverink 116 (116); G. Eyerkamp
77 (74)—B. Seesink 77 (77) .

In Klasse C3 verstevigde de Pauw 2 haar positie
aan de kop door thuis met 7—2 van KOT 4 te
winnen. De uitslagen waren: Van Leussen 77 (77)
-Van Hunen 77 (68); Jaspers 77 (77)—Zuur-

veld 77 (61); Braun 69 (69)—Nijenhuis 77 (71);
Van Kilsdonk 69 (50)-^Golstein 69 (69).
In Klasse C4 won KOT 6 met 5—A van Linde-
boom 3, terwijl Lindeboom 4 tenslotte met 7—2
won van KOT 5.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Op uitnodiging van de afdeling Vorden van de
Ned. Chr. Vrouwenbond gaf de heer Derksen en
mede-kollega's een demonstratie in het maken van
kerstbakjes. Voor deze demonstratie in zaal Eskes
bestond een goede belangstelling.
Na een inleidend woord van presidente mevrouw
Berenpas-v, d. Kamp, werden inzonderheid wel-
kom geheten de heren Derksen, de heer Dijkerman
opvolger van zijn fruit- en bloemenzaak, alsmede
de heer Ties, leraar bij het tuinbouwonderwijs.
Allereerst werden de benodigdheden en bruikbare
materialen getoond, waarbij opgemerkt kan wor-
den dat veel van wat de herfst biedt, geschikt is
tot het maken van kerststukjes.
Op zeer verschillende wijze en ondergrond maak-
ten genoemde heren diverse bakjes gereed. Ook
werden enige tafelversieringen aangebracht terwijl
het geheel op voortreffelijke wijze werd toegelicht.
De dames die inmiddels zelf ijverig bezig waren
iets moois te maken, kregen leerzame aanwijzin-
gen.
De presidente dankte de heren op hartelijke wijze
en bood hun een kleine attentie aan.

Stierenvereniging ,,Delden"
In café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg werd
de najaarsvergadering gehouden van de stieren-
vereniging Delden onder leidng van de heer M.
H. Gotink.
Na een kort welkomstwoord en lezing van de <no-
tulen werd bij de gehouden bestuursverkiezing her-
kozen het aftredende bestuurslid de heer B. Ros-
sel welke zich zijn herbenoeming liet welgevallen.

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT

p W
* «• T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN



Gevraagd per l januari

enkele
monsternemers
voor de Wildenborch en Warken.

Loon: ƒ 72,20 per dag plus volledige sociale
voorzieningen.

Aanmelden: Kantoor Rundveefokvereniging

'de Centrale9

p.a. Zuivelfabriek Vorden

Bestell-Nr. 64

De grote familie
pantoffel parade

CadëauMps
vöor de komêncle f eëlt8a|èn.

FRANK
de veel

heren slipper,

TONI
met practische
sluiting
en sterk zooitje.
Vanaf f. 7,95

gevraagde
uitiïb-cord.f.9,95

KATHARIN
fluweel hak muiltje,
luxe uitgevoerd.
f.11,95

internationaal

Thuis... hüisschoentjes gezellig!

Wullink's
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

f
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Blaupunkt
# OM DE PRACHTIGE VORMGEVING

# OM DE PERFEKTE BEELDKWALITEIT

& OM DE PARATE SERVICE

l

"Wij bieden u een uitgelezen kollcktie:

RADIO

TELEVISIE

DRAAGBARE RADIO-S
PLATENSPELERS

Blaupunkt Hi-Fi stereo-installatie
zelfs beter dan uw gehoor

VOORAAN IN SERVICE

VOORAAN IN TECHNIEK

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 05750-3813

fe*.E—E 31 IL J i

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)

Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
Zondag 6 december om 10.00 uur

Voorganger:
ds. A. C. L. Stellwag uit Eefde

Thema:
WAAROM ? DAAROM !

KOM JIJ OOK ?

N.B. Er is ook dienst om 19.00 uur

ZATERDAGAVOND 5 DECEMBER

OM 18.00 UUR
GESLOTEN

Hotel de Zon
Zutphenseweg 24 - Vorden

BESTEL UW

BOTER-
AMANDEL LETTER

bij Schurink l
de prijs is

ZEUVEN GULDEN

BANKETLETTERS
VIEF EN EEN HALVE
GULDEN

MARSEPEIN
(eigen werk) volop voorradig

BAKKERIJ

Nieuwstad Telefoon 1384

Wij vragen voor onze

MODERNE SUPERSLAGERIJ

SLAGER

Goed loon
Gunstige voorwaarden

Wansink
VIVO SUPERMARKT

Telefoon 1205 - Hengelo Gld.

DE KAMPEERSINT
GEEFT ZOMERVREUGDE

slaapzakken, dekenmodel
luchtbedden en pompjes

CAMPINGGAZ voor
koken, verlichting en verwarming

MEPAL kampeerservies

Leuke kinderfauteuiltjes met arm-
leuning en vrolijk bedrukte
zitloper f 11,95

Wapen- en sporthandel

NAartens
Zutphenseweg - Vorden

SINT NICOLAAS-
GESCHENKEN
VOOR IEDEREEN

o.a.
Boeken
Pockets
Albums
Agenda's
Postpapier
Sint Nicolaaspapier
Labels

BOEKHANDEL
HIETBRINK
Zutphenseweg

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
extra lage prijzen

G. \Veulcn Kranenbarg

Maak Sinterklaasavond
gezellig met een

VERS HAANTJE
van uw
POELIER

10 eieren voor ƒ 1,40
Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

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

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

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Onze kollektie vrije-
tijdskleding vormt
de sportieve top in
de mannenmode.
Kom eens kijken,
wat wij hebben aan
te bieden in panta-
lons, truien, polo-
pulls, sporthemden
en weekenders. Als
u het ziet, wrijft u
zich in de handen
van plezier.

Schoolderman
Raadhuisstraat

De dicrcncncyclopcdic
en de Avonturen van de
mens

in weekafleveringen
zijn ,,in" bij de jeugd
ook Sint Nicolaas
weet dat, hij koopt
ze bij:

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

PRACHTIGE
SINT NICOLAASGESCHENKEN

Papegaaien met kooi
Kanaries met kooi
Parkieten met kooi
Zebravinken met kooi
Hamsters met kooi
Goud fissen in kom
Sierschildpadjes in bakjes
Tropische vissen

Verder hebben wij een enorme sortering
VOGELKOOIEN en LIJSTAQUARIUMS

en een super sortering
HENGELSPORTARTIKELEN

Vogelvoederhuisjes in alle prijsklassen
enz. enz.

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Asefdealer - Orgaspecialist

GYMNASTIEKVERENIGING
SPARTA

heeft 's woensdag s avond s van
19.30 tot 20.30 uur een speciaal
uur voor de dames die géén
toestellen willen turnen, mant
toch in beweging willen zijn.

Aanmelden:

's Woensdagsavonds in de gymnastiekzaal

Het bestuur

WATERPAS
J IQ O WO O

Een handige lichte waterpas,
lengte 30 cm, norm. prijs 7,30 nu

BANKSCHROEF
tafelbankschroef, ideaal
voor de hobby-ist,
bekbreedte 80 mm
Normale prijs 27,— nu

16,75

UTILITY-MES

geschikt voor 1001 doeleinden,
met verwisselbaar mes.
Normale prijs 2,70 nu

1,75

OPBERGSET DOMINO

bestaat uit twee metalen strips
met 8 bakjes. Handig voor allerlei
schroefjes, spijkers, 'knopen enz.
Normale prijs 11,95 nu

7,50

NOG ANDERE SPECIALE
SINTERKLAASAANBIEDINGEN

BANKSCHROEF
zwaar 80 mm bekbreedte 28,45
SCHROEVENDRAAIERS
set a zes stuks 11,90
SOLDEERBOUT
elektrisch 70,65
KLUSJESKAST 9,45
GEREEDSCHAPKIST 6,95
WATERPAS
hout, 40 cm lang 3,95
NIJPTANG 2,25

Voor gereedschappen en ijzcni'urcn

Gf MS VORDEN
ZUT PHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -1546

Vanwege Sint Nicolaasavond

ZATERDAGAVOND
GESLOTEN

PETIT KKSTAURANT

jH*

V O R D E N

N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519 <!



GEMS
TOPPERS

voor het heerlijk avondje

Huishoudelijke artikelen
STRIJKTAFEL „Brabantia" 39,90
BROODTROMMEL „Brabantia" roestvrijstaal 27,50
HAARDKETELTJE koper verdiroomd, naadloos 32,50 nu 79,95
PEDAALEMMER „Brabantia" roestvrijstaal 79,90
PEDAALEMMER roestvrijstaal ander merk 75,95
PERSONENWEEGSCHAAL 74,95
LEPELREK roestvrijstaal 7-delig van 23,35 nu 7195
THERMOSKAN l liter, televisiekan 5,95
BARBERTJES „Tornado" twee stuks voor 5,75
KOFFIEFILTERKAN glas „Melitta" met filter 7,50
VUURVASTE SCHAAL „Jena" 1,5 liter 6,95
WIJNGLAZEN set a zes stuks „Gilde" 6,95
BLIKOPENER „Brabantia" 4,75
FLESSENDRAGER voor zes flessen 3,25
LIMONADEGLAZEN set a zes stuks 2,—
KOP EN SCHOTELS porselein vanaf 7,40

Elektrische apparaten
STOFZUIGER „Erres" Jumbo van 179,— nu 759,—
STOFZUIGER „Philips" draaitop vanaf 139 —
KOFFIEKAN automatisch „Daalderop" van 84,50 nu 75 —
HAARDROOGKAP met vloerstatief 49,95
WEKKER op batterij 49,50
WATERKOKER 1,5 liter inhoud 37,90
STRIJKIJZER „Rowenta" 24,95
MESSENSLIJPER „Erres" van 24,75 nu 27,50
KOFFIEMOLEN „Philips" van 19,95 nu 16,95

WASSEN
WASAUTOMAAT AEG Turnamat
met centrifuge
VOLAUTOMAAT „Erres"
VOLAUTOMAAT „Philips"
VOLAUTOMAAT „Indesit"
DROOGTROMMEL „Philips"

CENTRIFUGES
AFWASAUTOMAAT „Erres" voor 10
met waterontharder

KOELEN - VRIEZEN
KOELKAST AEG kastmodel 200 liter ...
KOELKAST AEG tafelmodel 150 liter ...
DIEPVRIESKIST vanaf .

van 1065,— nu 765,
van 1299,—- nu 850,
van 667,— nu 549,
van 735,— nu 425,
van 376,— nu 339,

vanaf 149,

standaardcouverts
van 998,— nu 745,

van 525,— nu 425,
van 345,— nu 265,

399,

Radio/Televisie

met inruil vanaf 7795,
met inruil vanaf 498,

TELEVISIE
KLEURENTELEVISIE 56 cm beeld
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld

AFSPEELAPPARATEN
BANDRECORDER „Telefunken" 4 sporen kompleet ... 328,—
BANDRECORDER „Philips" 2 sporen kompleet 249,—
PLATENSPELER „Stereo" met twee boxen 185,~
Platenspeler „Philips" mono van 179,— nu 159,—
PLATENSPELER „Telefunken" 729,—
GRAMMOFOONPLATEN vanaf 4,95
CASSETTERECORDER „Philips" 799,—

RADIO
STEREO FM RADIO kombinatie met platenspeler
en twee luidsprekerboxen 548,—
STEREO FM RADIO met twee boxen
en gratis hoofdtelefoon 498,—
STEREO FM RADIO met twee boxen 375,—
DRAAGBARE RADIO „Philips"
met FM van 159,— nu 109,~
DRAAGBARE RADIO voor batterij en lichtnet, met FM 95,—

Ruime keus
Rustig winkelen

Huishoudelijke artikelen - Gereedschappen - Gasappa-
raten ~ Verlichtingsartikclcn - Elektrische apparaten -
Televisie - Radio

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Uit goed voor u!

GEBR. EYKELKAMP

HET BESTE

VOOR U

Medler - Tel. 6634

Piet zegt
tegen sint

we gaan voor onze

TEXTIEL-
GESCHENKEN
maar weer naar ons vertrouwde
adres, want daar zijn we al jaren
goed geslaagd

RAADHUISSTR.. VORDEN

Luxe lederwaren
mooiste uit 't mooiste

Alle soorten tassen, koffers, por-
tefeuilles, portemonnaies, rij bc -
n'ijsctuis, broekriemen,
fietstassen, enz.

B. Lammers
Hun' . Gullécstraat 32 - Telefoon 1421

Roerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Tips voor Sint
BERGMEUBELS

SALONKASTKN

IEEBEURZEN

KIN/.

Grote voorraad en • .

Uw zaak:

. . voordelig in

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K

UNIEKE
AANBIEDING
KUNSTSTOF

KEUKENS
2 m lang, kompleet m.

roestvrijstalen blad
slechts ƒ 360 —

Ongekende kollektie
BLOEMENTAFELS

BIJZETTAFELS
BLOEMBAKKEN

MIMISETS
TV-TAFELS

enz.

Speciale aanbieding
MIMISET

3 tafels voor slechts
ƒ25,-

MASSIEVE PAR-
KETVLOEREN

dikte 10 mm tegen
zeer aantrekkelijke

prijs

Door iedereen zeer
eenvoudig zelf te

leggen

Nu verkrijgbaar de
BANKSCHROEF

met de vele mogelijk-
heden

Ie 't is een beste
bankschroef

2e 't is een super
schaafbank

3e 't is een sublieme
sergeant

4e 't is een vasthou-
dende lijmtang

4 handige apparaten
in één voor slechts

ƒ 75,-

Echt iets voor de Sint

MAHONIE
SCHRIJFBUREAU

bladafm. 60 x 127 cm
nu voor f 135,—
geen bouwpakket

GOLFPLATEN
PLANKEN

BALKHOUT
CEMENT

alles uit voorraad le-
verbaar tegen zeer
voordelige prijzen

KUNSTSTOF
KEUKENS
170 cm lang

kompleet met blad

slechts ƒ 298,—

Vele soorten

Tochtstrips
Tochtband

Dorpelstrips

TL-ARMATUUR
+ lamp + starter

voor slechts ƒ 15,95

Figuurzaagscts
Figuurzaagbeugcls
Figuurzaagtriplex

Figuurzaagtekeningen

Zelf schilderen in de
winter is goedkoper

SPECIALE
WINTER-

AANBIEDING
super sneeuwwitte
wasbare muurverf

per emmer a 3l/2 kg
nu slechts ƒ 9,—

normale prijs ƒ 12,—

bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Telefoon 1486

Goud verrast
en
maakt gelukkig!
GOUDEN RING reeds vanaf ƒ 40-

GOUDEN DAMES BANDRINGEN
elegant model met echte steen, in alle uit-
voeringen

HERENRINGEN met plaat of steen va,naf
ƒ 65,— diep-zwart, onix of blauw lagensteen

GOUDEN COLLIER

GOUDEN HANGERS

vanaf ƒ 19,50

vanaf ƒ 29 —

Voor een waardevol en blijvend geschenk

JUWELIER

ZUTPHENSEWEQ 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Oranjever. Vierakker-Wichmond

dansen
OP ZATERDAG 5 DEC.

SINT NICOLAASBAL
IN ST. LUDGERUSGEBOUW
TE VIERAKKER.

Aanvang 19.30 uur.

Muziek: The Evening Stars

„De Ziltrarvloo!
Verstandige tieners kiezen het Ideaal Spaarplan 'De Zilvervloot'
bij de Raiffeisenbank. Ben je 15 geweest en jonger dan 21 jaar, dan
kun je deelnemen aan de/e gunstige spaarregeling. Minimaal
f 30,— en maximaal f 300,— per jaar sparen. Als je dat /es jaar
volhoudt ontvang je als kroon-op-
het-spaarwerk een premie van
10% over het totale gespaarde
bedrag, vermeerderd met de
aan t r ekke l i j ke bankrentc . l ld
is ook mogelijk langer dan
/,es jaar te sparen. Na 9 j a a r
bijvoorbeeld kun je ge-
m a k k e l i j k een bedrag van
ca. f 3.700. bereiken.
Kom eens een folder mei
uitgebreide in l ich t ingen
halen!

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

Vordense

Winkeliersvereniging
De grote Sint Nicolaasaktie is van start.

Tot en met 5 december worden dan ook
uitsluitend Sint Nicolaasbonnen
verstrekt en worden geen
kortingen gegeven.

VRAAG NAAR DEZE BONNEN,
WANT ZIJ KUNNEN U
WAARDEVOLLE PRIJZEN BEZORGEN!!



SUBSIDIE BINNENSCHILDERWERK

VAN 30 NOV. 1970 T.M. 5 MAART 1971

r 15,00 per mandagl

Vraagt vrijblijvend inlichtingen

SCHILDERSBEDRIJF

H. Weustenenk
Het 'Hoge 33 - Vorden - Telefoon 05752-1377

Gezellig winkelen in Vorden

Voor de vele blijken van
belangstelling tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze lieve vader
en opa

H. F. Houtman
zeggen wij onze oprechte
dank. In het bijzonder
dokter Lulofs en zuster
Van de Schoot, buren,
vrienden en kennissen.

Fam. Wopereis-
Houtman

Kranenburg, dec. 1970
Te koop: Wasmachine
Robusta, met verwarming
en wringer. Kinderwagen
donkerblauw. Rotan wieg
box, babysit, ouderwetse
houten kinderstoel.
Visser stomerij tel. 1670
Te koop: Jonge slachtha-
nen. H. J. Stokkink, Lo-
chemseweg Warken tele-
foon 05751-387
Gevraagd: Voor halve
dag per week hulp in de
huishouding.
Nieuwstad 57, tel. 1987

A.S. DINSDAG 8 DECEMBER 'S MORGENS 9.00 UUR
HOPEN WIJ ONS

FILIAAL AAN DE
BURG. GALLÉESTRAAT
TE OPENEN

Een goede sortering brood, gebak en vele nevenartikelen kunnen
wij u aanbieden.

Wij nodigen u gaarne uit tot een bezoek.
Het filiaal is telefonisch aangesloten onder no. 05752-1877

BAKKERIJ

Nieuwstad - Telefoon 1384

Een
GASAANSTEKER

is nog steeds een
gewild kadoo.

Sint Nicolaas vindt in
ons assortiment voor elk
wat wils
Sigareninagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Te koop: M RIJ vee
6 volbloed stiertjes van 8
tot 12 maand van goede
afstamming en produktie.
L. Groot Bramel, Wiers-
serbroekweg l, Vorden

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

PUPILLEN V.V. VORDEN

A.S. ZATERDAG

ST. NICOLAASFEEST
IN DE KANTINE

aanvang 10.00 uur.

'De pupillenkommissie

G.M.V. LANDBOUW
afdeling Vorden

DINSDAG 22 DECEMBER

Ledenvergadering
Spreker: G. J. Luesink, Borculo.

Konvokatie volgt

Speciale St. Nicolaasaanbiedingen:
WITLOF Ie SOORT

HEEL KG VOOR SLECHTS 1*29

DOPERWTEN JONKER FRIS

ZEER FIJN

litersblik van l ,39 voor

Grote sortering nieuwe oogst

Navelsinaasappels

98 cent

GOEDE KWALITEIT SNIJBLOEMEN

TEGEN extra lage prijzen
Grote sortering

bloeiende en groene planten
Onze specialiteit:

modern bruidswerk
zie etalage ̂ ^

goed verzorgd graf werk
onze kracht: kwaliteit en service

J. J. DIJKERltfAN
V.H. FA DERKSEN ZUTPHENSEWEG 13 tegenover het nieuwe postkantoor

A.S. ZATERDAG 5 DECEMBER

GEBR
EYKELKAMP

Telefoon 6634

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

ONDANKS DE VELE INKOPEN VAN
SINTERKLAAS NOG GROTE
SORTERING

CADEAUS EN
SPEELGOED

IETS EXTRA'S VOOR DE SINT:

Gevoerde byou- of
brievendoos met slot en
lade ƒ 4,95

tfoerselmcm
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. doorregen vlees
200 gr. tongeworst
200 gr. boterhamworst

500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst

Zaterdag
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade

Rund- kalfs- en varkensslagerij

260
225
345
110
80

50
120

308

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag 10 december wegens familiefeest

Levcnsmiddelenbedrijf - Bakkerij

A

Sint Nicolaas
een zeer verstandig man,
weet dat hij bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Deze prijzen
liggen voor u klaar!

• f1000,- f500,- f250,

^ f100,- 200 x f 10,-

Speel uwe Hl de grootse Sint Nicolaas-aKlie!
Het kan nog steels. Doe daarom uw inkopen In Vorden

25-j&ricj beótaan ^l5UjartMótrict

&
Het was zaterdagmiddag een gezellige drukte in
café Schoonzicht in De Hoven, toen daar het be-
stuur van het biljartdistrikt Zutphen 6 Omstre-
ken, bestaande uit de heren J. Lievers voorzitter;
W. Wiggers sekretaris; B. de Boer penningmeester
A. Lauckhart kompetitieleider en H. Jebbink reci-
pieerde ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.
Van praktisch alle vereniging die bij het distrikt
zijn aangesloten waren afgevaardigden aanwezig
die hun felicitaties veelal vergezeld lieten gaan van
het aanbieden van een geschenk onder couvert.

Het gemeentebestuur van Zutphen werd verte-
genwoordigd door de wethouder van sportzaken
de heer Kiezebrink. De wethouder, die het bestuur
komplimenteerde met deze mijlpaal, was van me-
ning dat het distrikt Zutphen meer naar buiten uit
moet treden. Het landelijk ledental stijgt seeds,
erwijl het ledental in Zutphen (ca 167) steeds op
hetzelfde niveau bl i j f t . De heer Kiezebrink was er
zich wel van bewust dat het steeds moeilijker
wordt de jeugd „te vangen". Hij adviseerde het
bestuur tot slot van zijn toespraak gerust bij hem
aan te kloppen wanneer er moeilijkheden zijn.
„Wanneer we kunnen helpen, doen we dat" aldus
Zutphens wethouder van sportzaken.

Vervolgens kondigde ceremoniemeester J. Piepers
de heer Vorenkamp uit Lochem aan (hoofdbe-
stuurslid der KNBB en voorzitter van het gewest
Het Oosten. ,,Momenteel is het aantal verenigin-
gen dat 25 jaar bestaat, schering en inslag. Direkt
na de oorlog werd men overal weer aktief en wer-
den er verenigingen opgericht", aldus spreker. De
heer Vorenkamp memoreerde de 8 jaren dat het
distrikt Zutphen is aangesloten bij de KNBB. De
moeilijkheden bij het overgaan van een „wilde
bond" naar een georganiseerde bond hebt u goed
overwonnen. Ik hoop dat de komende 25 jaren het

1 ledental zal worden verdubbeld, aldus de heer
Vorenkamp.

Namens de biljartvereniging Voorst werd het
woord gevoerd door de heer H. Hendriksen. ,,De
jeugd laat het steeds meer afweten, hetgeen wel
blijkt uit het feit dat de gemiddelde leeftijd van de
biljarters in het distrikt Zutphen steeds hoger
wordt". De heer Hendriksen memoreerde voorts

dat tweemaal een team uit distrikt Zutphen (BV
Voorst) nationaal kampioen was geworden.
Aan het slot van de receptie bedankte voorzitter
J. Lievers alle sprekers en afgevaardigden van ver-
enigingen voor hun belangstelling. Hij stelde het
zeer op prijs dat de wethouder van sportzaken van
zijn aanwezigheid heeft doen blijk geven.

Een feestkommissie bestaande uit de heren S. Sier
(BV Voorst); W. Posthoorn (DLS); A. de Wit
(De Kroon); B. Ronk (Lindeboom) en A. Boers
(KOT) had voor zaterdagavond een gezellige
avond georganiseerd in De Uitrusting in Eefde.
Voor deze gelegenheid was de zaal prachtig aan-
gekleed zodat iedereen al snel in een feeststemming
was.

Voorzitter Lievers heette allen hartelijk welkom en
verzocht de aanwezigen twee minuten stilte in
acht te nemen voor de overleden oprichters van het
distrikt de heren Aanstoot en Bosman alsmede
voor de overleden bestuursleden de heren Faber
en Portengen. Genoemde heren hebben veel voor
het distrikt gedaan.

De heer Lievers bracht vervolgens de feestkom-
missie dank voor het vele werk ten behoeve van
dit 25-jarig bestaan verricht.

De heer W. Pardijs van de biljartvereniging KOT
uit Vorden liet het wel en wee van de afgelopen
25 jaren op humoristische wijze de revue passeren.
,,De laatste bus werd nog wel eens gemist", aldus
de heer Pardijs die alle bestuursleden namens de
leden een Parker-pen aanbood en de dames in de
bloemetjes zette. De heer Van Leusden van de
Pauw bood een prachtige zelfvervaardigde naai-
box aan. Deze box alsmede waardebonnen beschik-
baar gesteld door de heren Hüsken, Wisseborn
en Ronk werden verloot. De boerenkapel De Spek-
boeren uit Voorst en het dansorkest The Melodia's
zorgden er voor dat het tot in de kleine uurt jes
een gezellig feest werd.


