
Donderdag 29 januari 1970
31c jaargang no. 43

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Kerkdiensten

ZONDAG l FEBRUARI
Hervormde kerk

9.00 uur ds. Jansen
10.15 uur ds. Van Andel uit Doetinchem jeugd-
dienst

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
(bevestiging van de heer J. W. Brummelman als
ouderling)
19.00 uur ds. R. de Vries uit Neede

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw N. Kersten van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

^PREEKUUR 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

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

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: J. Lenselink, 75 jaar, weduwnaar van
H. Klein Bram el.

Gevonden voorwerpen
l autowieldop; l gestreepte kinderdas; l schots
geruite fietscape; l schepnetje; l kunstieren rode
rechter dameshandschoen; l suède rechterkinder-
vuisthandschoen met gebreide rand; l linker wol-
len grijze kindervuisthandschoen; l lichtgroene ny-
lon regenjas; l paar lange zwarte damesvinger-
handschoenen; l paar zwarte bromfietsregenpijpen;
l paar bruine leren bromfietsvuisthandschoenen; l
rood-wit-blauwe ijsmuts; l groene wollen kinder-
muts; l groene wollen vingerhandschoen; l auto-
wieldop van Simca auto.
Aan komen lopen: Dalmatiener hond, teef, donker
gekleurd.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5, telefoon 05752-1230.

Kleuterschool kollekteerde
Op de kleuterschool Maria Goretti te Kranenburg
hebben de kleuters en het personeel een bedrag
van ƒ 73,00 gekollekteerd ten bate van de medische
missie aktie. De opbrengst wordt besteed voor hulp
aan ontwikkelingslanden.

„De Graafschaprijders"
Voor de feestkommissie van de Vordense auto-
en motorclub De Graafschaprijders zijn inmiddels
drukke dagen aangebroken. Dit met het oog op
de feestavond die zaterdag 31 januari in zaal ,,'t
Wapen van Vorden" zal worden gehouden met
muzikale medewerking van het dansorkest The
Woodpeckers.
Tevens zullen dan de kampioenen worden gehul-
digd. Dit zijn cross: A-klasse J. Oosterink, B-klas-
se J. Wuestenenk, betrouwbaarheidsritten J. Broek-
hof, Delden-trophy W. Bielderman, oriënterings-
ritten klasse A R. J. Koerselman jr, B-klasse E.
Weijers, bromfietsen B. Regelink, niet-leden D. J.
Denneboom uit Deventer.
Voor zaterdagmiddag 14 februari staat er voor De
Graafschaprijders een snertmaaltijd op het pro-
gramma. Om de eetlust op te wekken dienen de
leden vooraf een training van enkele kilometers te
doen of enkele kilometers te trimmen of een wan-
deling van enkele kilometers te maken.

Ned. Chr. Vrouwenbond
In zaal Eskes had een bijeenkomst plaats van de
NCBV, waarbij als spreekster was uitgenodigd
mejuffrouw A. Couissen uit Deventer die een voor-
treffelijke boekbespreking hield. Op boeiende wijze
gaf zij de inhoud weer van Wil den Hollander's
tweede deel: Volwassenen huilen niet. Mevrouw
Berenpas dankte na afloop de spreekster heel har-
telijk voor deze lezing.

Na enkele huishoudelijke zaken behandeld te heb-
ben, werd medegedeeld dat de volgende vergade-
ring op l 7 februari a.s. zal worden gehouden. Be-
handeld zal dan worden het onderwerp: De vrouw
en de toekomst. Door slechte weersomstandighe-
den was dit verleden jaar uitgesteld. Tevens zullen
dan een kleurenfilm van het koninklijk huis en een
humoristische film over Holland vertoond worden.
Ook was er een oproep tot bijwoning van een de-
monstratie op kook- en bakgebied van de Gamog
in Zutphen.

er\a&rdcic) prinóeó
De uitbreiding van de koninklijke familie heeft sommige mensen al doen
opmerken, dat het ,,niet meer bij te houden is" met het vlaggen en de
verjaardagkalender. En inderdaad zien wij de laatste jaren veel minder
vlaggen uithangen als een lid van het koninklijk huis verjaart.

Maar enkele data leven toch wel bij de bevolking en dat is niet alleen
de koninginnedag, en bijvoorbeeld de verjaardag van prins Bernhard.
De driekleur wordt ook nog spontaan uitgestoken op 31 januari. Want
dat is de dag van onze kroonprinses.

Meer dan een van haar zusters heeft prinses Beatrix de harten van het
Nederlandse volk veroverd. Gewoon door zichzelf te zijn. En door haar
heerlijke glimlach, die haar in het buitenland de bijnaam „princess
charming" bezorgde. En er straalt iets van uit, van onze troonopvolgster.
Wie met haar in kontakt komt, voelt de warme belangstelling, ziet haar
intense aandacht en proeft iets van haar innerlijke bewogenheid. Die
bewogenheid heeft haar bijvoorbeeld in een eenvoudige vermomming
met bril en hoofddoek, doen meetrekken met het Leger des Heils.

De belangstelling voor het wereldgebeuren weerspiegelt zich in gere-
geld kontakt met groepen en organisaties, ^fczich inspannen anderen
te helpen. Na grote rampen komt vaak een c^TCe gift binnen van prinses
Beatrix. Zij moedigt weer anderen aan, inspireert de mede-bestuurders
van de organisaties waarin zij zitting heeft, en zij is daarnaast een bij-
zonder menselijke moeder voor haar drie zoontjes Willem-Alexander,
Johan Friso en de 11 oktober jl. geboren Konstantijn.

Ja, voor prinses Beatrix steken wij zaterdag^^aag de vlag uit.

Feestavond o.l.s. dorp
Alvorens een begin werd gemaakt met de jaarlijkse
feestavond, die de leerlingen van de 6e klas van de
openbare lagere school dorp donderdagavond hiel-
den voor een goed bezet Nutsgebouw, vertelde het
hoofd der school, de heer Brinkman, dat verschil-
lende leerlingen niet mee konden doen vanwege
de griep.
Dit was aan het gebodene geenszins te merken
want de scholieren kwamen met een goed geslaagd
programma voor de dag. Voorgaande jaren werd
er altijd een operette opgevoerd. Ditmaal heeft het
onderwijzend personeel gemeend het eens over een
andere boeg te moeten gooien. Voor de pauze
werd nl. een toneelstukje opgevoerd, terwijl na de
pauze een musical ten gehoren werd gebracht.
Het toneelstukje in drie bedrijven, getiteld: Ro-
vers en juwelen (geschreven door P. de Jong),
werd leuk gebracht. De rollen en rolletjes bleken
goed ingestudeerd, terwijl de kleding van de mee-
spelenden alsmede de grimering prima verzorgd
bleek. Het stuk speelde zich af in een groot bos
waar een roversbende opereerde. Er werd een cir-
cus overvallen, terwijl tevens juwelen afhandig
werden gemaakt. Door de wijze Chinezen kwam
alles evenwel aan het slot weer op zijn pootjes te-
recht.
Na de pauze werd dan de musical: De wonderlijke
ti jdmachine van professor Knap (uitgebracht door
Bennie Vreden) opgevoerd. Deze musical viel bij
de aanwezigen, voor het merendeel ouders, zeer in
de smaak, getuige de vele open doekjes die de mee-
spelenden in ontvangst mochten nemen. De leer-
lingen van de 6e klas hadden voor deze gelegen-
heid zelf de coulissen gemaakt. De zaal was ver-
sierd met maskers, die waren gemaakt door de
leerlingen van de eerste klas. Het geheel deed dan
ook feestelijk aan.
Aan het slot wenste de voorzitster van de 6e klas,
Jacqueline Bogchelman, allen wel thuis.

Winterinspektie KIVO
Bij gehouden inspektie zijn door de heer Nieuwen-
huis van de volgende eigenaren dieren ingeschre-
ven:
A. Berenpas: Jans b 77; Joh. Rietman: Beatrix b
77; D. Berenpas: Willemien b 75 en Grietje b 78;
B. F. Bennink Dira 2 b 79, Anetha b 79 en Bertha
b 75; J. W. Temmink: Leni b 78; B. Toonk: Wilke
b 76; B. Voskamp: Jannie b 77 en Dolly b 76; G.
Harmsen: Dorien b 77; H. W. Mullink: Rika 21
b 76; H. Gosselink: Bernadethe b-73; G. J. Zwe-
verink: Lena b 78; B. Groot Jebbink: Anna 33 b
77; B. Abbink: Reene b 78; G. A. Gotink: Marg-
je b 76; D. W. Borgman: Ruth 26 b 76 en Ruth
36 b 78: D. J. Tjoonk jr: Roza b-74; R. J. Korne-
goor: Trijntje b 77; H. Rietman: Martha b + 81 KS;
Th. A. Hulshof: Ingrid b 78; M. Regelink: Coba
b 76; B. H. Koning: Maria 47 b 76; D. Pardijs:
Mieke b 78; R. J. Kornegoor: Frits b-voorlopig;
Gebr. Klein Gotink: Geurt b 78 def., Adolf b-74
def.; Joh. Rietman: Harry b + 81 (KOL).

Bij de gehouden winterinspektie werd door de in-
spekteur H. Terlouw ingeschreven in het stam-
boek de stier Suzanna's Adema 3 no. 1-0033493 S
met B + . Eigenaar Fa A. J. Zweverink en Zoon
te Vorden.

Nieuws
van de kerken
Raad van kerken te Vorden gestart
Na de gebedsdienst voor de eenheid der christenen
op donderdagavond 22 januari jl. in de R.K. kerk
te Vorden heeft in het Gereformeerde jeugdge-
bouw de oprichtingsvergadering van de raad van
kerken in Vbrden-Kranenburg plaatsgevonden.
Ds. Van Belzen leidde als gastheer deze eerste
vergadering. Ds. Jansen gaf een kort overzicht van
de samenwerking van de kerken door de jaren
heen. In het verleden werden verschillende aktivi-
teiten samen ondernomen (vooral de laatste jaren)
en georganiseerd in hoofdzaak door pastoors en
predikanten. Door het oprichten van de raad van
kerken zal nog meer duidelijk worden dat de le-
den der gemeenten zelf er bij betrokken zijn en sa-
menwerken waar mogelijk. Het is een zaak, een op-
dracht, een opgave van en voor de kerken, de ge-
meenteleden zelf.
Het lijkt ons goed u de leden van de raad van ker-
ken te noemen. Zij zijn door de kerkeraadsleden
en kerkbesturen als zodanig afgevaardigd.
Ds. Van Belzen, Zutphenseweg 17, Vorden (Ge-
ref . ) ; de heer Verwoerd, Baron v. d. Heydenlaan
21, W^chmond (Geref.); mevrouw De Vries-van
de Pol, Berend van Hackfortweg 18, Vorden (Ge-
ref . ) ; pastoor Van Berkel, Ruurloseweg D 134,
Kranenburg (R .K. ) ; mevrouw Zents-Antink, D
102, Kranenburg (R.K. ) ; gardiaan C. de Haas,
Ruurloseweg D 134, Kranenburg (R.K.) ; rector
P. Pans, Het Jebbink 6, Vorden (R.K.); de heer
Simmelink, Storm van 's Gravenzandestraat 11,
Vorden (R .K. ) ; ds. Jansen, Nieuwstad 56, Vor-
den (Herv.); mevrouw Bosman-Hofsté. C 81, Vor-
den (Herv.); de heer Bloemendaal jr, H. van Bra-
merenstraat 9, Vorden (Herv.); ds. Krajenbrink,
Ruurloseweg 19, Vorden (Herv.).
Op deze eerste vergadering werd o.a. gesproken
over bijeenkomsten in de lijdensweken (en Pasen),
het zoeken van een projekt voor ontwikkelingssa-
menwerking, het organiseren van de jaarlijkse vre-
desweek door een groep jongeren.
De volgende vergadering werd vastgesteld op
woensdag 4 februari om 8.15 uur in het catechisa-
tielokaal van de Hervormde kerk (Kerkstraat 15).
Moge de start van de raad van kerken in onze ge-
meente de eenheid van de christenen bevorderen
en dienen. Ook van dit werk geldt een oud gezeg-
de: Van de eerste stap is niet de lengte belangrijk
maar de richting . . . .

Verlichting v.v. Vorden
De v.v. Vorden stelt alles in het werk om zo snel
mogelijk tot een komplete verlichting rondom het
voetbalveld te komen. Wat deze verlichting pre-
cies zal gaan kosten weet men nog niet. Binnen-
kort wordt een prijsopgaaf verwacht. In ieder ge-
val zal de lichtinstallatie wel rond de ƒ 10.000,00
gaan bedragen.
Het bestuur van Vorden gaat van het standpunt
uit dat men de centjes zelf moet verdienen. Tot
op heden heeft men door allerlei akties (waar en-
kele maanden geleden pas een begin mee werd
gemaakt) reeds zo'n ƒ 1000,00 binnen.

Niet alleen door het bestuur worden er akties ge-
organiseerd, ook de leden helpen een flink handje
mee. Zo hebben een aantal van hen voor vrijdag-
avond 30 januari in de kantine op het voetbalveld
een bingo-avond georganiseerd. Hiervoor zijn vele
mooie prijzen beschikbaar gesteld.
In februari wordt voor hetzelfde doel een „knal-
avond" georganiseerd. Wat wij er van gehoord
hebben, belooft dit iets heel aparts te worden met
in elk geval voor ,,elck wat wills". Nadere bijzon-
derheden worden z.s.m. bekend gemaakt.

Neet neulen, maor deurdreajen
Vanaf zaterdag 7 februari tot en met 10 februari
zal in Vorden-Kranenburg weer die specifieke
carnavalssfeer heersen, die de carnavalsvereniging
De Deurdreajers eigen is.
Het aktieve bestuur heeft werkelijk weer baanbre-
kend werk verzet, en een programma samengesteld
dat u niet mag missen.
Mag ik mij als Prins Paul de Eerste eerst even als
carnavalsfan aan u voorstellen? Ik heb als bestuurs-
lid De Deurdreajers zien opgroeien van jong bo-
relingske tot leuke kleuter. Sinds mijn vertrek uit
de Kranenburg in 1963 heeft ook de verdere groei
der Deurdreajers niet stil gestaan, zodat ik u thans
een hippe-tiener-carnavalsvereniging kan presente-
ren.

Met gepaste trots heb ik dan ook - als oud-Kra-
nenburger - het verzoek van het bestuur aanvaard
om tijdens het twaalde carnaval van De Deurdrea-
jers de scepter te zwaaien in carnavalvierend Vor-
den-Kranenburg.
Wie Deurdreajers zegt, zegt Prinsenkapel. Voor
de twaalfde keer zullen Willem en zijn jongens
alle schlagers, hits en noemt u maar op, dusdanig
vertolken dat u wel mee moet hossen en springen
of u wilt of niet. Prinsenkapel: toi, toi, toi.

Van heinde en ver zullen velen komen om het gro-
te spektakel op de Kranenburg te kunnen beleven.
Het programma liegt er dan ook niet om. Wat
denkt u van het bal voor gehuwden? Zeker niet
te vergeten het grote kindercarnaval en de gran-
dioze Mountiesshow. De grote carnavalsavonden
(maandag en dinsdag) vormen het klapstuk van
de festiviteiten. Het zal u bijzonder zwaar vallen
hieruit te kiezen waar u niet heen zult willen gaan.

Gaarne wil ik nog even terugkomen op mijn ver-
kiezing als Prins op 10 januari jl. Ik dank alle
Deurdreajers van ganser harte voor de glorieuze
ontvangst, welke mij is ten deel gevallen.
Tenslotte wens ik u toe - mede namens mijn adju-
danten, Tanzmarikes en Raad avn Elf - uitbun-
dige, dwaze en dolle carnavalsdagen ! ! !
Alaaf . . . Alaaf . . . Alaaf.

Prins Paul de Eerste

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Door de afdeling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen, Jong Gelre en de Geld. Mij
van Landbouw werd maandagavond in hotel Bak-
ker een kulturele avond belegd, waarvoor behoor-
lijke belangstellnig bestond. Voor deze avond had-
den de organisatoren de heer Henri van Leeuwen
uit Amsterdam aangezocht die vertelde over zijn
belevenissen in Marseille.

Alvorens de heer Van Leeuwen het woord werd
gegeven, werden de aanwezigen welkom geheten
door de heer A. G. Mennink, voorzitter van de
Geld. Mij van Landbouw. Hij wekte de aanwezi-
gen op om de algemene vergadering te Arnhem te
bezoeken en tevens de protestvergadering op 29
januari in de zaal van ,,'t Wapen van Vorden" in
verband met de plannen tot het opheffen van de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk voor personenver-
voer.

De heer Henri van Leeuwen verkreeg hierna het
woord en gaf een beeld van zijn belevenissen over
de achterbuurten van Marseille de zgn. oude ha-
vens en hier handel in verdovende middelen werd
gedreven. Achter deze achterbuurten waren nog
armere wijken waar o.m. de oudere mensen wonen
in oude krotten. Door zich tussen deze mensen te
begeven en met hen te leven en te slapen, kon hij
zich een goed beeld scheppen van hun leefwijze.
De heer Van Leeuwen vertoefde acht maanden in
de achterbuurten van Marseille.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Voor Vorden l staat a.s. zondag de uitwedstrijd
tegen Erix l uit Lievelde op het programma. Het
betreft hier nog een wedstrijd uit de eerste helft
van de kompetitie. Overigens een voor Vorden
lastige uitwedstrijd, want om in Lievelde de volle
buit binnen te halen moet men van goede huize
komen. Vorden 2 heeft zondag vrijaf. Vorden 3
speelt thuis tegen Diepenheim 2 terwijl Vorden 4
in Zutphen de strijd aanbindt tegen Zutphania 3.
Vorden 5 ontmoet thuis Pax 5.



Ibers
SUPERMARKT

* Kwaliteit

PRESENTEERT
* Lage prijzen

Uü. de.
Voor een heerlijke erwtensoep

VARKENSPOOTJES
3 stuks

VLEESRIBJES
500 gram

68

3 stuks
SLAVINKEN

VARKENSLEVER
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

98
178

MALS RIBSTUK
500 gram

PALINGWORST

TONGEWORST

SNIJWORST

HAM

150 gram 79

150 gram 79

150 gram 89

150 gram 99

Heinz

WITTE BONEN in tom.saus
literblik van 129 nu

Literblik

DOPERWTEN FIJN 119
elk 2e blik

Victoria Butterfly

SAN FRANCISCO'S 98
elk 2e pak

BISKWIE
250 gram in mooi doosje

GOUDMERK THEE
3 x 100 gram

CARAMELS
grote zak 500 gram

FABELTJESKRANTDROP
royale zak van 98 voor

105

69

49

99
99

79

50 stuks

wasknijpers
van 135 nu

98

400 gram

jonge kaas
volvet

189

De Ruyter
400 gram

vruchten-
hagel

Q /\van oy nu

69

Groot pak
Koopmand

gustard
PV/*%van 76 nu

66

2 f lacons

Dubro afwas
van 118 nu

100

SPRINKLETTES

Choc. hagel
450 GRAM 98 ELKE 2e ZAK

2 x 200 gram

leverpastei
geejw 30 maar

105
A

2 blikjes

soepballetjes

Unox keurpak

rookworst
in 169 nu

155

Unox keurpak

rookworst
350 gram

o o nvan 229 nu

210

Siebrand

limonade-
«vl V4%41Msiroop

1 Ofvan 1 o5 voor

165

BIJ AANKOOP VAN f 10,00
BOODSCHAPPEN

l DOOS HEERLIJKE

kersenbonbons
VAN 194 VOOR

SIEBRAND FRAMBOZEN-BESSEN WIJN

MET JONGE JENEVER

HIERBIJ EEN FLES jus d'oranqe VOOR

Vruchten-
wijn

per fles

189
nu 3 flessen

495

Literfles

Up-drank

63

elke 2e fles

56

400 gram

lange vingers
in doos nu

189

Literblik

capucijners
nu slechts

i 69

3/4 literpot

augurken
van 119 voor

105

Proefflacon

CLIEN
normaal

2 voor 78

nu

58

De Heer

MUSKETFLIKKEN
bakje van 119 nu

JAN HAGEL
heerlijk koekje 400 gram

WEEKENDBISCUIT
„Brusselse kermis" 350 gram

ADVOCAAT
van verse eieren 3/8 fles

Italiaanse TOMATENPUREE
3 blikjes

De kinderen zijn er dol op:

EURO CREM
per potje

APPELSAP
2 gezinsflessen van 138 voor

1O5

99

79

49

89

98

Groente en vleesreklame t.e.m. zaterdag

en putte
KASANDIJVIE

COX's ORANGE

CHAMPIGNONS

HANDSINAASAPPELEN

PANKLARE RODE KOOL

HUTSPOT

y2 kilo 89

l kilo 79

200 gram 98

15 voor 198

500 gram 29

500 gram 39



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje

Frederik Bernard
R1CHARD
F. Klein Brinke
H. Klein Brinke-

Kapper
Barchem, 25 januari '70
N 120

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de belangstelling en
het medeleven, betoond
tijdens het heengaan van
mijn lieve vrouw, moeder
grootmoeder en over-
grootmoeder,

Fam. Derksen
Vorden, januari 1970
Zutphenseweg

Gevraagd: Zit-slaapka-
mer en keuken. Brieven
onder no. 25-1 bureau
Contact

VBEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Volbloed MR
IJ dragende vaars, hoge
produktie, telling 5 febr.
en J l zware biggen1.
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden

Te koop: Enkele tomen
biggeii. G. Harmsen
't Schimmel D 170 Vor-
den

Te koop: Hang- en leg-
kast z.g.a.n. kleur wit.
Böhmer, Den Bramel

Kunststof
keukenkasten

nu f 52,50 per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. H86
Vorden

Te koop: Toom biggen
H. J. Decanije, Galgen-
goor C 109 Vorden

Gevraagd: Meisje voor
enkele hele of halve da-
gen per week. G. Eskes
B 96

Te koop wegens plaats-
gebrek: 4 clubjes met ta-
f e l . Zutphenseweg 58
Vorden

voor
kleine
met sportieve wensen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doellreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: 2 ha goede kul-
tuurgrond. Briefjes inle-
veren uiterlijk op 7 febr.
bij H. Walgemoed, E 91
Vorden

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poe l i ersbe d r.
Rossel
.,
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Volop voorradig

Plastic afvoerbuis
Plastic rioolbuis
Plastic dakgoten

met alle benodigde
hulpstukken

Uiterst scherpe prijzen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

BENNIE REUGEBRINK
en
HETTY ZWEVERINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op vrijdag 30 ja-
nuari a.s. om 11.00 uur ten gemeente-
huize te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.00 uur in de Hervormde kerk van
Hengelo Gld door de weieerwaarde heer
ds. J. J. van Thiel.

Hengelo Gld, Aaltenseweg 12
Vorden, B 66
januari 1970

Toekomstig adres: Aaltenseweg 12,
Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in hotel Langeler, Spalstraat
Hengelo Gld.

tëtëtè^WVVlO^^

Heden overleed, na een geduldig gedragen
lijden, mijn lieve vrouw en onze lieve moe-
der, behuwdmoeder en oma

EVERDINA ASSELMAN
echtgenote van G. Dengerink

op de leeftijd van 74 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

G. Dengerink
W. E. Boesveld-Dengerink
H. J. Boesveld
Gerard
Dinant

Vorden, 23 januari 1970
Strodijk C 24

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
woensdag 28 januari op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

FRANS KOSSE
en
RIET WOLBRINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, dat zij elkaar op vrij-
dag 6 februari a.s. hopen toe te dienen
onder de gezongen Eucharistieviering
welke tot intentie aan God zal worden
opgedragen om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Willibrordus te
Steenderen.

Vorden, D 36c
Steenderen, Paardestraat 10
januari 1970

Toekomstig adres: Hertog Karel van
Gelreweg 27, Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Rutten te Steenderen.

..•
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Heden overleed onze inniggeliefde vader,
groot- en overgrootvader

JAN LENSELINK
weduwnaar van H. Klein Bramel

in de ouderdom van 85 jaar.

Vorden:

Hengelo (Gld.);

Fam. L. G. Lenselink
Fam. D. A. Lenselink
Fam. Joh. Besselink
Fam. H. J. Knoef
Fam. J. H. Lenselink
Fam. J. W. Silvold
klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 26 januari 1970
Mispelkampdijk 34

De teraardebestelling zal plaatsvinden op
donderdag 29 januari 1970 om 13.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Mede namens onze ouders, geven wij kennis van ons
voorgenomen huwelijk op zaterdag 7 febr. a.s.

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden tijdens de
H. Eucharistieviering van 1 1.30 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Kranenburg-Vorden.

De burgerlijke huwelijkssluiting vindt plaats om 1 0.30 uur
ten gemeentehuize te Hoog Keppel.

HARRY LICHTENBERG

MARIET HAKVOORT

Februari 1970

Vorden, Lindeseweg 1 7
Drempt, Veenweg 10

Toekomstig adres: Lindeseweg 1 7, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00-16.30 uur in
,,'t Wapen van 't Medler" Vorden.

KW&&£W&^^

Tot onze diepe droefheid overleed, voorzien
van het 'Heilig Oliesel, onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

GERTRUIDA H. BESSELINK-
KOOIJERS

in de ouderdom van ruim 83 jaar.

Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Vorden, 22 januari 1970
„Schutterije" D 112

De gezongen requiemmis heeft reeds plaats-
gehad op maandag 26 januari waarna de be-
grafenis op het R.K. kerkhof te Kranen-
burg-Vorden.

Heden overleed, nog geheel onverwacht, on-
ze lieve man, vader, behuwdvader en opa

GERRIT HENDRIK JAN BONKE

op de leeftijd van 63 jaar.

I I . A. Bonke-Weulen
Krunenbarg

Loehem: .1. H. A. Honke
J. Bonke-Hofman

Deventer: A. G. S. Veldkamp-Bonke
I I . J . B. Veldkamp

Vorden: S. G. Buunk-Bonke
\V. Buunk

Zutphen: (1. \. Irnhoff-Bonke
T. J. Imhoff
en kleinkinderen

Zutphen, 2(> januar i 1970
Prof. Piersonstraat 20

Liever geen be/oek aan huis.
De crematie /al plaatsvinden vrijdag 30 ja-
nuari a.s. om 12.35 uur in het crematorium,
aula 2 te Dieren.

GEMEENTE VORDEN
OPENSTELLING
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend, dat met ingang van 2 febru-
ari a.s. de kantoren van de gemeentelijke
diensten, met uitzondering van het ontvan-
gerskantoor, gedurende de volgende tijden
voor het publiek /ijn opengesteld:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.30
uur, bovendien vrijdag van 14.00 - 17.00 uur.
Het ontvangerskantoor is voor het publiek
geopend op donderdag en vrijdag van 8.30 -
12.30 uur en bovendien op vrijdag van 14.00
- 17.00 uur.

A\et ingang van l februari a.s. vervalt dus de
openstelling op vrijdagavond.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. D r ij f hou t

Heden overleed nog geheel onverwacht, onze
geliefde zwager en oom

2 kilo Golden Delicious

7 blik SPAR TOMATENSOEP van 95 voor 79

3 stukken SPAR TOILETZEEP 79

2 flessen SPAR APPELSAP van 108 voor 98

l blik sperziebonen 59

200 gram SNIJWORST FIJN van 140 voor 112

250 gram BAKBLOEDWORST 97

9 PENNYWAFELS van 90 voor 79

3 rollen SOFT MINT van 75 voor 57

Elk 2e pakje THEE o/ THEEZAKJES 25 CENT GOEDKOPER

Panty's van 275 voor 198

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

JAN LENSELINK
weduwnaar van H. Klein Bramel

in de ouderdom van 85 jaar.

Fam. G. H. Klein Bramel
Fam. wed. D. Klein Bramel
Fam. J. W. Golstein

Vorden, 2ö januari 1970

CARNAVALSVERENIGING

DE DEURDREAJERS
ORGANISEERT A.S. ZATER-

DAG 31 JANUARI EEN

GROOT
BEATBAL
met medewerking van de

Livin Blues
bekend van radio en televisie

AANVANG 19.30 UUR

Zaal Schoenaker
Kranenburg- Vorden

Blauwe asbest GOLFPLATEN

Nu goedkoper dan ooit!
lengten 153 - 183 - 213 - 248 cm direkt uit eigen

voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN

TEL. 1486

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Geen tarief- of bandwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.

Dat kan bij confectiebe-
drijf Lammers!

Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

SfflflLNOREN t
\ U.

4**
DU DE VRKMRN

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

sleed* docltreffcndi

Zutphenseweg ~ Vorden

Grote verkoop
Wij komen met een grote partQ prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, In de maten 2x3, 3 x. 4,
3 x. 5, 4 x 6 enz. enz.

maandag 2 februari
10 — 1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2 — 3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a. :
Wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapea, regenjassen, leren veeten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politie jassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melk jassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partrj nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, rjzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. Extra goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe~
nenf maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, voor slechts vanaf ƒ 19,75. Hoge bruine schoenen, maten
38-50 ƒ 23,50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE



1970 . . . een eigen stijl wat
mode en dessin betrefti.

De nieuwe kollektie is
geweldig

Bepaal uw keuze rustig door de
stalen een paar dagen thuis te
hebben.

Steeds tot uw dienst,

MAATKLEDINGBEDRIJF

SCHOENAKER
Ruurloseweg 41, Vorden, tel. 05752-1478

School met de Bijbel
Het Hoge 42

AANGIFTE VAN
LEERLINGEN
In verband met bouwplannen wil
het bestuur nu al gaarne weten
hoeveel nieuwelingen er na de
grote vakantie op school hopen
te komen.

Als uw kind straks naar Het Hoge zal gaan
en u hebt nog geen kaart ingevuld, wilt u
dan kontakt opnemen met het hoofd der
school A. J. Zeevalkink, Schoolstraat 17
telefoon 1317

P.S. De kinderen moeten vóór
l oktober 6 jaar zijn.

DENKT U AAN DE

FEESTAVOND
OP 3 FEBRUARI A.S. VAN DE

Vordense Winkeliersver. ?
Hebt u uw kaartje al ingeleverd
(tot 31 januari bij drukkerij '
Weevers)

Uitnodiging
voor het bijwonen van een

protestsamen-
komst
op donderdag 29 januari a.s., n.m.
8 uur in zaal Smit (hotel „'t Wa-
pen van Vorden"), i.v.m. de voor-
genomen opheffing van het per-
sonenvervoer op de spoorlijn
Zutphen-Winterswijk.

Het aktiekomité

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag l februari om 10.15 u.

l
Voorganger:

ds. Van Andel uit Doetinchem

Thema:
DAT GESCHERM MET DIE
NAASTE

Mogen wij op een volle kerk rekenen?

Technische jongeman
bij ons is plaats voor een tech-
nische jongeman om opgeleid te
worden tot

automaten-
steller
zelfstandig werk

KEUNE
Metaalwaren

Nijverheidsweg 4 telefoon 1736

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Laat uw binnenwerk (Schildersbedrijf Van der Wal N.V.)
schilderen in verband met subsidie in de periode van 2 de-
cember 1969 tot en met 7 maart 1970

Ongekend lage
prijzen voor

KUNSTSTOF
KEUKENS

buffetten, kasten

Alles direkt uit eigen
voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. H86 - Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

SPECIAALZAAK

2, 3, 4, 6 cm dik.

Alles direkt uit voorraad
leverbaar.

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

Z A A K

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman^
uw vertrouwensmai

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

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed
voor de verrassend

lage prijs van

ƒ 5,75 per vierkante m

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Tel. 1486 - Vorden

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

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

Ketexturmgsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende de maand ja-
nuari geven wij
20% KORTING
op het chemisch reinigen
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

2-deurs
Mahonie kasten

half 'hang half leg

slechts f 120 —

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden ~ Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Nergens zo voordelig!

BEHANG
4 halen 2 betalen
Afranden gratis. Tafels en borstels worden
beschikbaar gesteld.

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN
TELEFOON 05752-1486 '

UW SALARIS OP DE
NUTSSPAARBANK
een echte gezinsbank

Nutsspaarbank
(bondsspaarbank)

DORPSSTRAAT 15 - VORDEN

TELEFOON 1988 - POSTGIRO 949214 * Opgericht 1819

OPENINGSUREN:

maandag t.m. vrijdag ufl| 9.00-12.30 uur en van
14.00-17.30 uur bovenc^K vrijdagavond van
18.30-20.00 uur

DAT IS GOEDKOOP
PLASTIC LAARZEN
IN GROEN EN ZWART, MATEN 41
TOT EN MET 46

PRIJS SLECHTS ƒ 11,75
NATUURLIJK

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404

TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD:

WINKELPAND
in het centrum van het dorp.

Oppervlakte ca 250 vierkante meter.

Ook een pand dat geschikt gemaakt kan
worden komt in aanmerking.

Brieven onder nummer 43-2 aan het bureau van Contact

3 kop en schotels
van pracht porcelein in 3 decors

5,25
Bierglazen

op voet, deze week slechts

MS
Lektuurhanger

van 22,50 voor

15,50

Röerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Ver. Huisafval Vorden
DENKT U AAN DE

terugbetaling
ZIE ADVERTENTIE VORIGE
WEEK IN CONTACT

Het bestuur

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

in de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, yzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
sleedt doeltrcflendl

Zutphenseweg - Vorden

ADVERTEREN

in een lezenswaardig

blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!



Donderdag 29 januari 1970

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 43

55 jaar getrouwd in Vorden
W. A. Derksen, geboren 3 november 1887 te Zelhem en J. H. Derksen-Ter-
bogt, geboren 23 april 1875 te Bavelen, vieren 30 januari hun 55-jarig huwelijks-
feest. De eigenlijke dag was 26 januari. Het echtpaar geniet een goede gezond-
heid. Vanaf deze plaats wensen wij hen van harte geluk met hun jubileum.

NRS-inspektie
Bij de onlangs gehouden inspektie van het Ned.
Rundvee Stamboek door de inspekteur, de heer
Terlouw, werden dieren van de volgende eigena-
ren, van de fok- en kontrolevereniging De Wiersse
ingeschreven:
J. M. Kaemingh: Fokje b 79 S, Stapland Jantje 19
b + 81 S, Antje b 79 S; H. W. ten Bokkel: Wiets-
ke 10 b 79 S; W. van Loon: Gretha 38 b+ 82 S,
Gretha 32 b + 81 S; Roosje 18 b + 81 S; Gretha 34
b 82 S, Dora 11 b+ 82 S, Gretha 40 b + 81 S, Gre-
tha 45 b+ 80 S, Gretha 26 b+ 83 KS, Gretha 31
b + 80 KS, oDra 8 b+80 KS, Gretha 30 b+82 KS,
Gretha 33 b+80 KS, Dora 9 b+81 KS en Elsje's
Adema 12 voorlopig b.

Exkursie landbouwschool
De leerlingen van de bijzondere lagere landbouw-

school benevens enkele leerkrachten hebben een
exkursie gemaakt naar de land- en tuinbouwten-
toonstelling in Amsterdam.

De tentoonstelling werd gehouden in de RAI. Hier
was voor de leerlingen enorm veel te zien op het
gebied van de land- en tuinbouw. Vooral de me-
chanisatie op beide gebieden neemt met de dag
toe, dit bleek dan ook uit het grote aantal machi-
nes waar de leerlingen hun hart aan konden op-
halen.

Tegen het eind van de middag nam iedereen zeer
voldaan en vermoeid weer plaats in de GTW-bus
waarna de terugreis naar VWden werd aanvaard.

Het was een leerzame dag S^tevens gezellig was
omdat onder deskundige leiding van de heer Har-
ren in de RAI de rondtocht werd gehouden. De
heer Harren heeft al verschillende malen deze ten-
toonstelling bezocht.

Carnavalsavond met beatgroep
Dat beat en carnaval heel goed kunnen samengaan
zal a.s. zaterdag blijken als de carnavalsvereni-
ging De Deurdreajers te Kranenburg haar poorten
w | l open zal zetten om het carnaval 1970 in te
luiden met een grandioze beatavond in carnavals-
sfeer met medewerking van de Livin Blues uit
Den Haag. Deze group heeft, zowel wat betreft
hun solistische kwaliteiten als het samenspel een
sterke bezetting.
Naar wij vernamen zal ook de nieuwe Prins car-
naval 1970 Prins Paul de Eerste en zijn gevolg
het feest met een bezoek vereren en natuurlijk de
leiding van de avond in handen nemen.

Gelderse Mij van Landbouw
Als wij het jaar 1969 achteraf nog eens gaan
bezien, dan mogen wij konstateren dat het voor de
gemengde bedrijven een goed jaar is geweest. Een
van de faktoren die dit mede heeft bewerktstelligd
nl . het weer, heeft zowel de groei als het oogsten
gunstig beïnvloed, aldus merkte de heer H. Pel-
grum, sekretaris van de afdeling Vorden van de
Gelderse Mij van Landbouw, in zijn jaarverslag
op.

De opbrengsten van de akkerbouwgewassen wa-
ren goed en het weiland gaf voldoende weidegras,
hooi en kuil. Een korte droogteperiode in juli was
spoedig vergeten dankzij de milde regen in augus-
tus. De opbrengstprijzen mogen redelijk genoemd
worden, een uitzondering geldt de eierprijzen, die
ongetwijfeld te laag genoemd moeten worden. Wat
de biggen en slachtvarkensprijs betreft, deze zijn
ongekend hoog en misschien tegen de verwachting
in. Wat de ruilverkaveling Warnsveld betreft, het
werk vordert gestadig. De ruilverkaveling Ruurlo,
waaronder slechts een klein deel van Vorden valt,
is met de voorbereidingen gestart, onder meer door
het samenstellen van een voorbereidingskommissie,
aldus de heer Pelgrum.

Het ledental van de GMvL afdeling Vorden be-
droeg op 31 december jl. 219. Voorts werden ver-
schillende vergaderingen gememoreerd, waaronder
één in samenwerking met de CBTB en de ABTB.

De gezamenlijke feestavonden met de Bond van
Plattelandsvrouwen en Jong Gelre zijn een sukses
geworden. Verder waren er het afgelopen jaar nog
twee kulturele avonden die verzorgd werden door
Wim Dussel en Tob des Bordes. Het zomeruit-
stapje naar Noord-Limburg mocht zich in een re-
delijke belangstelling verheugen. O.a. werden toen
enkele bedrijven bezocht op het gebied van de
varkensfokkerij en -mestjjj^ De permanente ten-
toonstelling Evoluon te ^Jahoven liet de bezoe-
kers kennis nemen van de technische ontwikke-
ling.

Het rapport: De toekomst van de landbouw, werd
door een kleine kommissie bestudeerd en de vra-

genlijst van antwoorden voorzien en ingestuurd.
Het verslag welke een samenvatting was van alle
ingestuurde verslagen, werd nadien door de kom-
missie nog eens besproken.
Tot slot van het jaarverslag memoreerde de heer
Pelgrum de kursus: Ken uw dorp, waaraan door
enkele leden werd deelgenomen. Als diskussielei-
der fungeerde de heer De Blok van de SSOG. De
groep vertoonde een grote verscheidenheid, zowel
wat leeft i jd, beroep, godsdienst en politieke rich-
ting betreft.

WtfftëUIW
Touwtrekken

Touwtrekkers-nieuws
Het initiatief dat het hoofdbestuur van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond heeft genomen om een
kaderkursus te geven voor haar leden, heeft grote
weerklank gevonden.

In het clubhuis van BHTC te Eerbeek waren voor
de eerste les 22 leden aanwezig. Het NTB-hoofd-
bestuur besloot deze kadercursus te geven omdat
tijdens de kontakten met buitenlandse ploegen ge-
bleken was dat er nog veel moet gebeuren aan kon-
ditie, taktiek en techniek. De initiatiefnemer, de
heer J. W. Markink uit Barchem, tevens bonds-
voorzitter, was in zijn openingswoord in het bijzon-
der verheugd over de grote opkomst.

De kadercursus zal onder meer aandacht besteden
aan spelregels, wedstrijden, mentaal trainen, kon-
ditietrainen, massage, praktijk, taktiek, techniek.

Op het sportterrein van Brummelman in het Med-
ler speelden de touwtrekkers van de sportkombi-
natie 't Medler een vriendschappelijke voetbal-
wedstrijd tegen hun kollega's uit de gemeente
Gorssel.

Het werd een pittige partij, waarbij de bezoekers
uit Gorssel via hun goed op dreef zijnde linksbin-
nen Knoef de leiding konden nemen 0-1. Rechts-
binnen H. Groot Roessink uit Almen verhoogde
de score voor de Gorsselse ploeg 0-2. Jan Gotink
scoorde tegen voor 't Medler 1-2 waarna midden-
voor J. v. d. Tol voor de derde maal keeper Neer-
laar het nakijken gaf, ruststand 1-3.

Na de thee was het wederom H. Groot Roessink
die de stand op 1-4 bracht. Bij 't Medler was Neer-
laar onder de lat vervangen door H. Bats. De Vor-
denaren hadden nu weer sukses toen Jan Beren-
pas de stand op 2-4 bracht. Via een penalty kon-
den de gasten de eindstand op 2-5 bepalen.
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iedereen is tevreden over het drukwerk van drukkerij Weevers

Vraagt eens prijsopgave voor

familie- of handelsdrukwerk
De prijzen zullen u beslist meevallen!

Drukkerij Weevers dw
v.h. Wolters - Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404
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MERKBENZINE

goedkoop
gratis zegels

G. Weulen-Kranenbarg

Wintertijd
Leestijd
Kies uit onze grote
sortering:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn
D. Boersma
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Profijt

AANBIEDING

melitta
nu 3 pakjes a 40 filter-
zakjes Melitta 102
van ƒ 2,55 voor

f 1.95
Gems Vorden |

Zutphenseweg
Telefoon 1546

HBO I
vraagt prijs

G. Weulen-Kranenbarg

Voor
elk doel

verf en behang van
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Wapen- en sporthandel

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Wij vernieuwen voor u
ritsen in pantalons, rok-
ken, windjacks enz.
Ook verkorten wij win-
ter mantels, rokken en
japonnen!
STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

Gevraagd: Huishoudelij-
ke hulp voor l morgen of
middag in de week. In-
lichtingen bur. Contact

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ 1.000,—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

ASBEST BOARD
(eternit) 120 x 250

l t.m. 5 stuks
f 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

CARNAVALSVERENIGING

,De Deurdreajers'
De toegangsprijs voor de Moun-
tiesshow bedraagt

f 4,50
en geen ƒ 4,— zoals vermeld in
het deze week te verschijnen car-
navalsprogramma

Grote maatschappij voor leven- en begrafe-
nisfonds vraagt voor Vorden een

(INCASSEERDER
flink inkasso aanwezig.

Brieven onder no. 43-3 bureau Contact

Adverteren doet verkopen

Donderdag-, vrijdag- en
zaferdagreklame

Verse worst 500 gram 260
Gehakt 500 gram 225
Vet spek 500 gram 100
Balkenbrij 500 gram 50
Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 250
Boterhamw. 200 gram 70
Haantjes 325

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Grammofoonplaten
LANGSPEEL STEREOGRAM-
MOFOONPLATEN, OOK
MONO AFSPEELBAAR

De Boertjes van Buuten ƒ 10,—
James Last ƒ 12,80
Ray Connif ƒ 12,80
De Heikrekels ƒ 10,—
Ofarim concert ƒ 12,80
Bert Kaempfert ƒ 12,80
Carnavalschlagers ƒ 12,80

VOOR UW KINDEREN

Dikker t je Dap en 11 andere lied-
jes van Annie M. G. Schmidt

ƒ 7,90
Acht Sprookjes ƒ 4,95
40 kinderliedjes ƒ 4,95

Platenspelers
Platenspeler „Philips" geschikt
voor net- en batterijvoeding,
grote luidspreker

139,00
Bovendien bij aankoop GRATIS
2 langspeelplaten

Platenspeler „Telefunken"

129,00
Bovendien GRATIS één plaat
kiezen uit ons sortiment

Voor Beeld en Geluid

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

KANTOORPERSONEEL GEVRAAGD:

L Boekhoudkundige

vrouwelijke kracht
liefst pt praktijkdiploma boek-
houden. Part-time geen bezwaar.

2. Oudere admini-
strqjjeve kracht
voor hele of halve dagen.

Accountants- en makelaarskantoor

J. W. M. GERRITSEN
Beatrixlaan 18 - Vorden - Tel. 05752-1485

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weeKmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker
ledere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

31 jan. • Beatbal Carnavalsver, (zaal)
2 febr. Jaarvergad. G.M.v.L.
4 febr. Jaarvergadering vogelvereniging

Ons Genoegen in hotel De Zon
5 febr. Herv. Vrouwengroep Dorp
7 febr. Carnavalsbal gehuwden (zaal)
8 febr. Kindercarnaval (tent)
8 febr. Carnaval Mountieshow (tent)
9 febr. Groot carnaval (tent)

café De Zon
9 febr. Rekreatiemiddag voor bejaarden

10 febr. Groot carnaval (tent)
l l febr. Herv. Vrouwengroep Linde
16 fébr. Medlervergadering G.M.v.L.
17 febr. Ned. Chr. Vr. Bond vergadering
18 febr. Jaarvergadering

Ned. Bond van Plattelandsvr.
19 febr. Vrouwenver. Wildenborch

Spreker: ds Krajenbrink

20-jarig bestaan K.P.O.
De plaatselijke afdeling van de Katholieke Vrou-
wen Organisatie (KPO) Kranenburg-Vorden,
heeft op feestelijke wijze het feit herdacht dat voor
20 jaar geleden de afdeling werd opgericht. Na de
kerkelijke viering werd het feest in zaal Schoen-
aker voorgezet.

De KPO Kranenburg-Vorden werd op 3 februari
1950 opgericht. Toen kwamen in zaal Schoenaker
een aantal initiatiefneemsters bijeen en waren hier-
bij eveneens tegenwoordig de toenmalige pastoor
dr Gerz, kapelaan Torphinus van Buren of m (een
der grote stimulators) en de landelijke voorzitster
van de R.K. Boerinnenbond mejuffrouw Merkx uit
Arnhem. Laatstgoenemde gaf een uiteenzetting van
doel en streven, waarna tot oprichting werd be-
sloten en 11 dames toetraden. Op woensdag 29
maart 1950 werd een volgende bijeenkomst ge-
houden waarbij een definitief bestuur werd ge-
kozen bestaande uit de dames G. Mokkink-Seesing
presidente, M. Zents, sekretaresse en W. Lichten-
berg, penningmeesteresse. Kapelaan Van Buren
hield toen een inleiding over „gouddorst" waarin
hij op boeiende wijze het mooie en rijke boerenle-
ven schetste.

De afdeling bleek in een behoefte te voorzien en
na enige tijd was het ledental al gegroeid tot 38.
Dit breidde zich steeds uit en thans heeft men 81
leden.
Men verrichtte veel en goed werk in de plaatselijke
gemeenschap. Gedurende de wintermaanden werd
elke maand een ontwikkelingsavond gegeven, die
druk bezocht werden. Allerlei onderwerpen wer-
den hier aangesneden. Daarnaast werden in de
loop der jaren talrijke kursussen gegeven. Belang-
rijk voor de gezelligheid waren de jaarlijkse feest-
avonden.

Omstreeks 1951 werd de handbalvereniging Vios
opgericht als onderafdeling van de -Boerinnen-
bond. De naam Boerinnenbond werd voor enige
jaren geleden gewijzigd in KPO. Ook in het be-
stuur kwam wijziging. Nadat het eerste lustrum in
1955 op waardige wijze was gevierd, werd in dat-
zelfde jaar mevrouw T. Schoenaker-Smit benoemd
tot nieuwe presidente, zij bekleedde deze funktie
tot H februari 1968 en werd toen opgevolgd door
de huidige presidente mevrouw W. Huinink-Grob-
ben. Ook de funkties van sekretaresse en penning-
meesteresse wisselden in de loop der jaren terwijl
het bestuur in 1952 tot vijf leden werd uitgebreid.

Momenteel bestaat het uit de dames W. Huinink-
Gróbben voorzitster, W. Koers-Gerritsen sekreta-
resse, W. Nijenhuis-Eggink penningmeesteresse,
A. Cuppers-Besselink en Lijftogt-Zieverink.
Vooraf werd de jaarvergadering gehouden. De se-
kretaresse bracht een uitgebreid verslag. Er wer-
den in 1969 14 bestuursvergaderingen gehouden,
terwijl door zeven leden gebruik werd gemaakt van
de baby-koffer. Een lid kon een reis naar Lourdes
maken. Er werden tevens verschillende aktiviteiten
aan de dag gelegd wat betreft gespreksavonden.

De penningmeesteresse kon een blij geluid laten
horen, er was nl. een voordelig saldo.
Besloten werd om als voorlopige datum voor het
jaarlijkse uitstapje woensdag 13 mei aan te houden.
Er zijn plannen om naar de fabrieken van v. d. Berg
en Jurgens te gaan en voorts een bezoek te bren-
gen aan panoram Mesdag en Madurodam te Den
Haag.

Op 18 februari a.s. zal mevrouw Wolke-van Ven-
rooy een film vertonen over: Wensen van jonge
mensen, over het gebruik van verdovende midde-
len, alkohol, opvatting over geloof en sex en idee-
en over de zin van het leven. Hierna zal een ge-
sprek over deze punten volgen.

Op 10 maart zal zuster Theil van de stichting Na-
tionaal Rheumafonds een causerie houden over
deze ziekte en de bestrijdingsmogelijkheden van
deze ernstige volksziekte behandelen. Daarna ver-
toont zij de geluidsfilm: Wil om te winnen, waarin
opnamen van een huisvrouw die in een rheumakli-
niek moet worden opgenomen en de behandeling
door revalidatie.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd mevrouw
Nijenhuis-Eggink als penningmeesteresse herko-
zen.

Pastoor Van Berkel bracht hierna zijn gelukwen-
sen over aan de twintigjarige vereniging en sprak
vol waardering over het vruchtbare werk wat men
in de achterliggende perioae had verricht. Hij
wees er op dat de KPO, hoewel geen uitgespro-
ken geestelijke vereniging is, toch wel nauw ver-
bonden is met de godsdienstig-sociale vorming
van haar leden die zij voor ogen heeft.

Men bleef hierna nog enige tijd gezellig bijeen in
feestelijk versierde zaal waarbij de heer F. ter
Horst met zijn elektronische instrumenten de stem-
ming er in hield.

Dammen

ZOJUIST ONTVANGEN

zeer ^rotc partij

hardboard
Afmeting 122 x 213 afname
bij 10 stuks per plaat ƒ 4,10

l stuks ƒ 4,50,

afmeting 122 x 244 afname
bij 10 stuks ƒ 4,80 per plaat
l stuks ƒ 5,10.

Exklusief BTW

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

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den de volgende^^edstrijden gespeeld:
Wansink-Dimm^Paal 2-0; Heuvink-Wiersma jr
2-0; Sloetjes-A. Wassink 0-2; Geerken jr-Oukes
1-1; Ter Beest-Offereins 0-2; Hulshof-Nijenhuis
1-1; W. Wassink Leuk l 1; Hoenink-Klein Kra-
nenbarg 1-1; Lammers-Hesselink 2-0; Geerken jr-
Tcr Beest 0-2.

Biljarten

KOT-nieuws
De onlangs door de griep uitgestelde biljartont-
moeting tussen KOT (Vorden) en Voorst wordt
woensdagavond 28 januari in zaal Klein Hekkelder
te Vorden gespeeld. Deze wedstrijd is van groot
belang voor de bovenste plaats. Slechts door met
grote cijfers te winnen kunnen de Vordenaren het
Voorst in het verdere verloop van de kompetitie
nog moeilijk maken. Momenteel staat KOT op de
tweede plaats met 11 punten achterstand. Wint
Voorst dan zullen Teunissen en c.s. ook dit jaar de
kampioenstitel wel prolongeren.

Donderdag 29 januari speelt KOT 2 thuis tegen
de Kroon l .

In klasse C l van het biljartdistrikt Zutphen en
Omgeving is het eerste drietal van KOT uit Vor-
den er in geslaagd drie punten op koploper Voorst
in te lopen. De Vordenaren behaalden nl. een ge-
makkelijke 7-0 zege op het bezoekende Poorte 1.

In 21 beurten versloeg W. Pardijs 220 (220) zijn
tegenstander W. van Praag 147 ( 1 1 2 ) ; Wijnber-
gen 121 ( 1 2 1 ) die een hoogste serie scoorde van
46 caramboles, versloeg in 18 beurten H. de Boer
141 (85); W. Remmers tenslotte won van Wisse-
born.

Voorst l had heel wat meer moeite met KOT 2.
Na een spannende strijd trok Voorst nog juist met
4-3 aan het langste eind. A. Kerkemeijer had 26
beurten nodig om Klein Hekkelder 286 (190) een
halt toe te roepen. De Voorstspeler scoorde een
hoogste serie van 42 caramboles. W. Bruggink
108 (107) kwam slechts één carambole tekort te-
gen H. Zieverink 108 (108). W. Waanders en
H. Meijerman besloten deze uitermate spannende
partij door beide te finishen met 180 caramboles,
hetgeen deze spelers moesten maken.

DLS l deed ook prima werk door thuis met 5-2
van de Kroon l te winnen. Ondanks een hoogste
serie van liefst 120 caramboles slaagde J. Oele-
mans 220 (215) er niet in om J. Boekhorst jr 108
(108) op de knieën te krijgen. J. Wiggers 229
(229) deed het beter en versloeg in 34 beurten R.
de Vries. Swienink 108 (108) behaalde een ruime
zege op Zeegers 108 (69).

De Pelikaan l won thuis met 5-2 van DLS 2. In
de eerste partij tussen Eikelboom 141 ( 1 4 1 ) en
Bosman 207 (83) kwamen beide spelers tot een
hoogste serie van 36 caramboles. Lievers :134 (134)
versloeg in 27 beurten A. Lauckhart, terwijl Jeb-
bink 108 (82) het onderspit moest delven tegen
Ten Have 114 ( 1 1 4 ) .

Voorst blijft nog steeds aan de leiding met 63 pun-
ten uit 11 wedstrijden; 2. KOT l 11-52; 3. DLS l

12-48; 4. DLS 2 12-39; 5. KOT 2 12-38; 6. Kroon
1 12-29; 7. Pelikaan l 12-30; 8. Poorte l 12-25.
In klasse C 2 vergrootte de Poorte 2 haar voor-
sprong door in Voorst met 6-3 van Voorst 2 te
winnen. De individuele uitslagen waren hier: G.
W. Beumer 116 (112)-F. J. Wisseborn 85 (85);
H. Hendriksen 108 (80)-J. Klaassen 77 (77); H.
van Eist 108 (98)-G. Schooltink 77 (77) ; B. Doo-
renbosch 85 (85)-J. Koenen 77 (45).

Hoewel het met 4-5 van Carambole l verloor hand-
haafde Lindeboom l zich toch op de eerste plaats.
De uitslagen waren: K. Franken 85 (85)-J. Ben-
tum 194 (64); C. Eikelboom 85 (l6)-J. Terwel 100
(100); J. Franken 77 (61)-W. Straatmans 85 (85);
G. Eyerkamp 77 (77)-T. Oostendorp 77 (72) .

KOT 3 verloor thuis met 7-2 van Pauw l . De uit-
slagen waren: G. Hellewegen 108 (81 )-P. Zorg
85 (85); S. A. Huizinga 92 (86)-H. Hagenbeek
85 (85); M. Pardijs 77 (65)-P. Punt 77 (77) ; W.
Seesink 77 (77)-H. Brokke 77 (48). De hoogste
serie in deze afdeling scoorde J. Terwel van de
Carambole l nl. 29 caramboles.

De stand luidt: 1. Poorte 2 10-61; 2. Lindeboom l
10-48; 3. Pauw l 10-46; 4. KOT 3 10-41; 5. Ca-
rambole l 10-40; 6. Voorst 2 10-34.

In klasse C 3 bleef DLS l aan de leiding ondanks
de 5-4 nederlaag tegen de Kroon 2. De individuele
uitslagen waren: J. Boekhorst sr 99 (99)-M. Ar-
beek 77 (57) ; R. Zeegers 77 (54)-Piepers 77 (77) ;
J. Boekhorst jr 69 (69)-M. J. Baneman 62 (48) ;
W. Buitenhuis 69 (60)-H. Vlaswinkel 62 (62).

De Pauw 2 won thuis met 5-4 van Voorst 3. De
uitslagen waren hier: R. van Leussen 77 (77)-A.
B. Bruggink 77 ( 5 1 ) ; A. Braun 69 (52)-G. Dek-
kers 69 (69); A. van Kilsdonk 62 (62)-J . Busser
62 (63); E. Hendriksen 62 (39)-J. Zegers 62 (62).
Lindeboom 2 was de derde club in deze afdeling
die met 5-4 won en wel van KOT 4. De uitslagen
waren: H. Luiken 69 (69)-W. Golstein 77 (53);
H. J. Hulleman 62 (56)-W. Zuurveld 69 (69); H.
Denkers 62 (30)-G. van Hunen 69 (69); Pelgrum
62 (62)-R. Knoops 69 (35). A. van Kilsdonk van
de Pauw 2 scoorde de hoogste serie in deze afde-
ling nl. 20 caramboles.

De stand luidt hier: 1. DLS 3 12-61; 2. KOT 4
11-54; 3. Pauw 2 11-53; 4. Kroon 2 12-51; 5. Pe-
likaan 2 11-50; 6. Voorst 3 11-45; 7. Lindeboom
2 11-39.

In klasse C 4 kreeg het leidende KOT 6 gezelschap
van de Poorte 3 dat er thuis in slaagde met 5-4 van
Pelikaan 3 te winnen. De individuele uitslagen wa-
ren hier: G. R. van Beek 69 (67)-G. Koops 62
(62) ; F. de Boer 69 (69)-F. Bramer 54 (29); W.
Vermeulen 54 ( 5 4 ) - J . Gellink 54 (46); W. Reiman
46 (28)-H. Favié 54 (54).
KOT 6 kreeg van de Pauw 3 een flinke 7-2 neder-
laag te slikken. De uitslagen waren: D. Oudenamp-
sen 62 (62)-R. Knoops 69 (37); W. Punt 62 (62)-
G. Sleurink 46 (38); J. Pikkert 54 (54)-J . Vrieze-
kolk 46 (28); C. Voskamp 39 (26)-J. Jansen 39
(39).

KOT 5 versloeg de Pauw 4 met 7-2. De uitslagen
waren: J. Stapper 62 (62)-P. Smeerdijk 54 (50);
W. Wonrtink 62 (62)~De Klerk 39 ( 2 1 ) ; H. Eg-
gink 46 (34)-Voskamp 39 (39); G. Sleurink 46
(46)-E. Punt 39 (16) .

Met 18 caramboles scoorde D. Oudenampsen van
de Pauw 3 de hoogste serie in deze afdeling. De
stand luidt hier: 1. en 2. KOT 6 en Poorte 3 13-75;
3. DLS 5 13-74; 4. Pelikaan 3 13-66; 5. Linde-
boom 3 13-59; 6. Pauw 3 13-56; 7. t.m. 9. Linde-
boom 4, Carambole 2 en DLS 4 13-53; 10. KOT 5
13-50; 11 . en 12. Voorst 4 en Pauw 4 13-46.


