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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Hervormde Kerk krijgt een
„opknapbeurt"

Plastic over het orgel, om de fraaie kroon in het koor,
over de ,,kuip" van de „houten broek" - ofwel de preek-
stoel - en planken op banken, waarop een steiger. Dat
ziet u op het ogenblik in de eeuwenoude Hervormde kerk
van ons dorp, die een opknapbeurt krijgt.
Stukadoors zijn bezig met het bewerken van stukken
muur en hanteren de „witkwast". Om ze te vrijwaren
van stof en kalkspatten zijn orgel, kroon en kuip van
van de preekstoel zorgvuldig ingepakt.
„Een beperkte opknapbeurt", zegt president-kerkvoogd
A. J. Zeevalkink. Stukken muur, die van vocht te lijden
hadden, zoals aan de zuidzijde van de kerk en aan de
noordzijde (in het koor) worden - of zijn al - van de
pleisterlaag ontdaan. Ze worden nu geraapt, opnieuw
gesausd en van een vochtwerend middel voorzien. Ove-
rigens wordt de hele kerk opnieuw gesausd.
Ook de timmerman is aan het opknappen van de kerk
te pas gekomen. Op enkele plaatsen zaten de kerkgan-

gers nogal benauwd en daarop» er wat meer ruimte
gemaakt door banken te verwijcreren, in totaal zo'n drie
tot vier. Bijvoorbeeld bij de noordelijke ingung is wat
meer ruimte gekomen.
Er gaat nog meer gebeuren. Het is de bedoeling het
grootste gedeelte van de banken opnieuw te verven. Ook
wil men de elektrische voetverwarming waaraan man-
kementen zijn, vervangen door een nieuwe. „Overigens
zal dat laatste nog wel even op zich laten wachten",
aldus de heer Zeevalkink. „Het kan nog wel drie tot
vier weken duren".
De president-kerkvoogd vertelde nog, dat de muur bij
de bij een vorige gelegenheid teruggebrachte ingang in
de noordwesthoek van de kerk - wellicht Romaanse stijl
- geen nieuwe pleisterlaag krijgt. Toen de oude was wég-
gebikt kwam er fraai metselwerk tevoorschijn, zo fraai
dat besloten werd dit niet meer aan het oog te onttrek-
ken.

l rechter rode wollen vingerhandschoen; l grijze plastic
broodbak; l witte plastic fietspomp; l groene muts; l
rechter bruine damesvingerhandschoen met bont; 2 huis-
sleutels no. 7 en no. 25; l zilveren ring Zeeuwse knop-
motief; l boodschappentas; l paar blauwe gebreide Grol-
se wanten; l gevoerde suède want; l groene gummi
regenkombinatie; l klein bruin langharig hondje; l
goudkleurig damespolshorloge met metalen band; l por-
temonnee met inhoud; l schakelarmbandje; l witte ge-
vlochten boodschappentas.

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

Schoolnieuws
HARTELIJK GEFELICITEERD

Ter gelegenheid van de geboorte van een zoon bij de
familie Reindsen, brachten de leerlingen van de klassen
5 en 6 van de school aan Het Hoge een bezoek aan hun
leraar aan Het Wiemelink.

Zij boden naar oud gebruik een groot krentenbrood aan.
Deze geste werd door de familie Reindsen ten zeerste
gewaardeerd.

Gemeentenieuws
Tot gemeentebode in de plaats van de heer G. H. Op-
laat is benoemd de heer E. H. Brunnekreeft uit Doe-
tinchem. De heer Brunnekreeft treedt in funktie op l
maart a.s. Hij zal de bodewoning met zijn gezin betrek-
ken op maandag 6 maart a.s.

Vanaf heden tot 6 maart is de bodewoning niet bewoond
en dienen eventuele brandmeldingen te geschieden via
de telefoonnummers 1230, politiebureau; 1332, boekhan-
del Hassink; 1386, sigarênmagazijn Eijerkamp.

Jaarvergadering
De afdeling Vorden-Hengelo G van de Algemene Bond
van Ambtenaren hield donderdag jl. haar jaarvergade-
ring in café Bloemendaal te Vorden.
Sekretaris de heer Turfboer trad af na 15 jaar deze
funktie te hebben vervuld. Als nieuwe sekretaris werd
de heer Hulshof gekozen. Ook het bestuurslid de heer
Van Norde uit Hengelo trad af wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd. In zijn plaats werd ge-
kozen de heer Van Petersen uit Hengelo G. Aan beide
bestuursleden werd door de distriktsbestuurder de heer
Knol, dank gebracht voor de door hen verrichtte werk-
zaamheden voor de ABVA waarna hen een enveloppe
met inhoud werd overhandigd. De echtgenotes werd een
bloemetje overhandigd.
Verder werd medegedeeld dat voor de leden in dienst bij
de gemeente Vorden een aparte regeling is vastgesteld
in samenwerking met de NCBO afdeling Vorden. Deze
vergadering stond in het teken van vijf jubilea i.v.m. hun
25-jarig lidmaatschap t.w. de heren Hulshof, Slagman,
Smit, Spiegelenberg en Kreunen. De distriktsbestuurder
huldigde de jubilarissen en overhandigde hen het NVV-
speldje met bijbehorende lepeltjes. Tevens werd hen na-
mens de afdeling een boekenbon aangeboden. De echt-
genotes mocht endaarna nog een bloemetje in ontvangst
nemen.

Voorzitter Ploeger sloot hierna deze geanimeerde ver-
gadering waarna nog een gezellig samenzijn volgde.

HUDORA

ROLSCHAATSEN

Koorsolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

26 febr. Kontaktavond Vordens Dameskoor in
„'t Wapen van Vorden" 19.45 uur

26 febr. Jeugdsoos VJOE hearing in de jeugdsoos
I mrt. Herv. Vrouwengroep Linde
4 mrt. Uitvoering Jongens- en Meisjesclub in

• het Nutsgebouw
4 mrt. Beatclub Turn
6 mrt. Ringvergadering Herv. Vrouwenver.
6 mrt. NVEV dia's van Oost-Gelderland in zaal

Michels Hengelo G
8 mrt. (woensdag) Bejaardenkring om 13.45 uur

in het Jeugdcentrum
9 mrt. Uitvoering chr. muziekvereniging

Sursum Corda in het Nutsgebouw
II mrt. Uitvoering chr. muziekvereniging

Sursum Corda in het Nutsgebouw
1.7 mrt. Jong Gelre quizavond in „'t Wapen van

Vorden"
18 mrt. Bal voor gehuwden in café-rest.

„'t Wapen van 't Medler"
18 mrt. Uitvoering drumband en muziekvereni-

ging Concordia
15 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 mrt. Nutsavond in hotel Bakker
22 mrt. Hervormde Vrouwenvereniging dorp
22 mrt. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
22 mrt. KPO Pastor Verwey lezing met diskussie
23 mrt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
24 mrt. Ouderavond Pritj^^ Julianaschool

Wildenborch in c^kapel
25 mrt. Jeugdsoos beatavond
3 april Meubel- en tapijtenshow fa Helmink

11 april NVEV lezing over verdovende middelen
in zaal Concordia Hengelo G

12 april Ned. Bond van I^kelandsvrouwen
18 april Ned. Chr. Vrou^^iver. jaarvergadering

19 april Hervormde Vrouwenvereniging dorp
l mei Reis naar Soestdijk van de Nuts blok-

fluit en Melodica club
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
17 mei Hervormde Vrouwenvereniging dorp
3 juni Openbare les Nuts blokfluit en Melodica

club

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

Nutsdepartement
Voor de Nutsavond die verzorgd werd door de heer J. G.
Vos uit Doetinchem, bestond een flinke belangstelling.
De heer Vos, o.a. medewerker aan de RONO, hield een
lezing onder de titel „Zwerven door de Achterhoek en
Liemers". Hij liet verschillende dingen de revue pas-
seren. O.a. konden de aanwezigen genieten van de volks-
feesten in Bronkhorst (aan de hand van kleurendia's);
het ontstaan van riviertjes in de Achterhoek, waarbij
bleek dat met name in de omgeving van Winterswijk nog
kristalheldere beekjes zijn. Vanzelfsprekend vielen de
dia's over oud-Vorden bij de aanwezigen zeer in de
smaak. Het werd al met al een boeiende avond met veel
interessants uit nabije omgeving.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen hield onder goede belangstelling van de zijde
van de leden haar jaarvergadering.
Nadat de sekretaresse-penningmeesteresse haar diverse
jaarverslagen had uitgebracht, volgde de bestuursver-
kiezing. Hierbij werd mevrouw Brinkman bij akklama-
tie herkozen terwijl in de plaats van mevrouw Jansen-
van Soest en mevrouw Norde-van Ark welke zich niet
weer herkiesbaar stelden, werden gekozen mevrouw E.
M. van der Schaaf-Wils en mevrouw B. Harmsen-Groot
Jebbink. Vice-presidente mevr. Besselink-Kunst sprak
de scheidende bestuursleden toe op hartelijke wijze en
zwaaide mevrouw Jansen veel lof toe voor de wijze
waarop zij gedurende 3 jaar de voorzittershamer had
gehanteerd en memoreerde vervolgens dat mevr. Norde-
van Ark zes jaar lang de afdelingsfinanciën op voor-
treffelijke wijze had beheerd. Beide dames mochten hier-
voor een kleine attentie m ontvangst nemen.
Na de pauze vertoonde de heer Van Roekei uit Zelhem
prachtige dia's over Vorden.
In haar openingswoord gaf mevrouw Jansen haar visie
op de taak van het bestuur en deelde daarbij mede dat
deze hierin bestond om tussen al de dagelijkse beslom-
meringen door avonden te brengen die voor iedereen een
ontspanning betekenen.

Frankering Wj abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. H. Jansen. Plaats: grote zaal Jeugdcen-
trum (Insulindelaan)

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink. Afsluiting serie kerk-
diensten over de Tien Geboden. Thema: het 10e gebod:
Exodus 20:17.
Het lied van de week-van de zondag: Gezang 46:1, 2, 3

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. E. de Vries te Kampen
19.00 uur ds. W. G. Bovendorp te Zutphen

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

t
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Het telefoonnummer van zuster v. d. Schoot is gewijzigd
het is geworden: (05752) 2179.
Het telefoonnummer van het Groene Kruis blijft 1487

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, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konslstorlekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleddster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE,.
STAND ^c'

Geboren: Marcus Wilhelmus, zoon van W. J. T. Veenhuis
n M. R. H. Woltering; Johanna Willemien, dochter van

J. Stokkink en J. H. Walgemoet; Annet, dochter van W.
ten Pas en A. Lammertink; Lambertus, zoon van A. J.
Hissink en H. E. Meenink.

Ondertrouwd: F. S. A. Wissink en A. T. Geurts; A. B.
M. Overbeek en A. H. G. Buijl.

Gehuwd: H. J. Hilferink en J. H. van Savoijen.

Overleden: Albert Jan Jeulink, 61 jaar, echtgenoot van
A. J. Weenink.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

PROFITEER VOOR DE LAATSTE MAAL

KRANSJES
2 PAKKEN VOOR SLECHTS

Groente en Fruit
HAGELWITTE BLOEMKOOL

per stuk 98
MALSE SLA

2 kroppen 89
PANKLARE WORTELTJES

500 gram

per pak 98
VOLS4PP/GE

PERSSINAASAPPELEN 70 voor 98
SPAANSE

H ANDSINAASAPPELEN 25 stuk- 289
MANDARIJNEN

14 stuks 198
GRAPEFRUITS

4 stuks 158

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

Mona magere vruchtenyoghurt
DIVERSE SMAKEN HALVE LITER VAN 82 VOOR

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE 89

elke 2e fles

55

Herschi

UP

literfles 79

elke 2e fles

49

Krat a 24 flesjes

CLASSE ROYAL

BIER

van 850 voor

750

Arigoni

TOMATEN-

KETCHUP

nu per fles

79

Li t er f la c on

WAS-AF

89

elke 2e liter

49

GREEN SPOT

zonder prik

LIMON4DE

van 704 voor

89

HHHHHS WVSMKWWWWWtf^^ HHÜHlHfflHHHHHHHHHigg

| BIJ 44NKOOP VAN ƒ 75,00 BOODSCHAPPEN

•bgrote Venz SU p W reep
VOOR

MAAK UW EIGEN GEBAK

Grote taartbodem
VAN 725 VOOR

Pak a 500 gram

GOUD

SPECULAAS

van 725 voor

98

Grote zak

E/ER-

KOEKJES

nu slechts

98

Bakje a 250 gram

FRUIT4SSORTI

zacht snoepje

van 709 voor

89

Pak

CAFÉ NOIR

KOEKJES

van 703 voor

89

Zak vol

KNOTS

LOLLIES

nu voor

79

Pak a 9 stuks

heerlijke

SPRITSRINGEN

deze week voor

79

GEZINSPAK SMITHS

potato of paprika chips
VOOR MAAR

Veluco

APPELMOES

literblik 79

elk 2e blik

49

3/4 literpot

SPINAZIE

geen 99

maar nu

75

Heel kilo

grof gebroken

RIJST

van 745 voor

125

4 in een

GRIJS CLOSET-

PAPIER

van B9 voor

75

Unox

GROENTESOEP

blik

van 705 voor

89

Heel kilo

PATATES

FRITES

voor slechts

129

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

V4RKENSPOULET
heerlijk voor bami en nasi 300 grarr

RUNDERSTOOFL4PPEN
500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN

500 gram

VARKENSFRICANDEAU

BOTERHAMWORST

TONGENWORST

BOERENMETWORST

AMSTERDAMSE LEVERWORST
aan stuk

500 gram

98

198

338

368

388
750 gram 69

750 gram 89

750 gram 89

250 gram 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
POPULAIR WIT OF BRUIN BROOD

kijk en vergefij ' . 85
KERSENSL4GROOMGEB4K

vrijdag en zaferdar 249

HAZELNOOT KOEKEN

pak a 8 stuks voor 98



Op 18 februari 1972 werden
wij verblijd met de geboorte
van ons dochtertje en zusje.
Wij noemen haar

ANNET
A. ten Pas-

Lammertink
W. ten Pas
Erna, Richard

Vorden, Eikenlaan 12

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

Johanna Willemien
Wij noemen haar

WILMA
J. Stokkink
J. H. Stokkink.

Walgemoet
Jolanda

Vorden, februari 1972
Brandenborgweg 10

(Inplaats van kaarten)
Onze hartelijke dank aan al-
len voor de felicitaties, bloe-
men, fruit en cadeaus die
wij mochten ontvangen bij
ons 50-jarige huwelijksdag.

P. Roozendaal
R. J. Roozendaal-

van Holst
Vorden, februari 1972
Berend van Hackfortweg 50

Voor de blijken van mede-
leven, betoond na het over-
lijden van onze lieve man,
vader, behuwd- en groot,
vader

G. J. JANSZEN
zeggen wij hartelijk dank.

B. Janszen-Barendsen
kinderen en klein-
kinderen

Vorden, februari 1972

A.s. dinsdag 29 februari
wegens familie-omstandig-
heden

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

MOMBARG
Kranenburg-Vorden

Wegens vertrek te koop:
TV Philips alle program-
ma's löO,-; ronde eiken eet-
kamertafel 125,-; TV-tafel
45,-; stofzuiger draai top
Philips 75,-; koelkast 140 1.
tafelmodel 150,-; nylon
vloerbedekking 6 x 3,60 m
nog geen jaar oud 400,-;
HeUgafeIt ca 25 m2 cognac
250,-; diverse rails en gor-
ilijiH-ii 250,- alles in nieuwe
staat bv. vloerbedekking
nog geen jaar in gebruik.
Het Kerspel 28, Vorden

Te koop: Kinderfietsje 3-G
jaar; nieuwe imperial; nieu-
we autoband 165 x 13 tubc-
less; bungalowtent met 4-8
slaapplaatsen evt. met toe-
behoren. Prins Bernhard.
weg 28, Vorden

Te koop: Aardgasstel 2i/2-
pits. Insulindelaan 12,
Vorden

Te koop aangeboden: Vol-
ledige voetbaluitrusting
maat 7. De Stroet 20

Jongen, 15 jaar, zoekt werk'
voor de vrjje zaterdag.
Brieven onder no. 47-1 bur.
Contact

ALLE KLEUREN AUTO-
LAK UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

Ook in kleinverpak-
king en spuitbus.
Ook voor polyester
en grondmaterialen
het adres

Schildersbedrijf en
verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Te koop: Keurig onderhou-
den wandelwagen hoog mo-
del. D. Rouwenhorst,
De Stroet 18, Vorden

Weggelopen: Parelhoen,
haan en hen. Gaarne terug-
bezorgen Keune Industrie-
terrein

Te koop: Drachtig konijn.
A. Smallegoor, De Haar 2fi
Vorden

Te koop: Enkele jonge ge-
dekte stamboek-ooien
Alleen zaterdag 26 febru-
ari a.s. Rouwenhorst, Kos-
tedeweg 3, Vorden

Te koop wegens bedrijfsbe-
ëindiging: 2 eerüjke rood-
bonte neurende koeien.
H. B. Maalderink, „de Kets"
Vierakker

Te koop: Roodbont maal-
kalf. J. W. Hoetink, Oude
Zutphenseweg 4, Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

gaan trouwen op woensdag l maart om
14.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

BERT BRANDENBARG
en
TRUUS OONK

Wilhelminalaan 3, Vorden
Insulindelaan 17, Vorden
Toekomstig adres: Insulindelaan 15, Vorden

Receptie: 16.00 tot 17.30 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

TOWWWWWMW

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 ove/ het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

NAAR WELKE BIJBELGEDEELTEN

GAAN WE LUISTEREN ?

Na Pasen willen we graag beginnen
met een nieuwe vervolg-serie-kerk-
diensten.

Leest u ook het stukje onder ,,Nieuws van de
kerken".

DS. J. C. KRAJENBRINK
Ruurloseweg 19 - Telefoon 1366

GEVRAAGD:

net meisje
voor winkel en huishouding

BAKKERIJ

van Groningen
Dorpsstraat 11 - Vorden

OoA: voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

JAARFEEST
Herv. jeugdverenigingen

de Lenteklokjes, Samuë/

OP ZATERDAG 4 MAART A.S.

AANVANG 19.30 UUR IN HET
NUTSGEBOUW

Gevarieerd programma door de
meisjes en jongens en gezellige
muziek.

WIJ REKENEN OP UW KOMST

H.H. Landbouwers
Wij bevelen ons beleefd aan voor

maispoten
Zij, die pootmais wensen s.v.p.

spoed/ge opgave
aantal ha wegens beperkt aanbod

LOONBEDRIJF

H. J. Bosman
Vorden - Larenseweg 5 - Telefoon 05752-1874

De masserende,
verjongende,
rimpelloze,

steungevende,
langleyende,

modieuze

Supp-hose'
pantiesennylons

met of zonder naad
zijn verkrijgbaar bij:
OOK VOOR HEREN

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Koala
dames pyama's

van prima kwaliteit keeperflanel
in de maten 40 tot en met 50

Tijdelijke aanbieding:

normale prijs ƒ 17,50

nu slechts f 11,90

<H lid: M
RAADHUISSTR., VOROEN

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

TE KOOP:

3 VRIJSTAANDE

BUNGALOWS
te Vorden
met garage en c.v.
Prys: All in ƒ 110.000,—

Te bevragen bij:

J. A. Heljlnk, architekt
Kastanjelaan 7, Hengelo G

C. G. M. Gerrifsen-Efman,
makelaar o.g.
Beatrixlaan 18, Vorden

Boekenweek 23 febr. t.m. 4 maart

Bij aankoop van tenminste ƒ 10,—
aan boeken ontvangt u het

poesie-cr/bum kcrdo

BOEKHANDEL HIETBRINK Vorden

GEVRAAGD:

NETTE

WERKSTER
voor l of 2 halve dagen per week.

Tijden nader overeen te komen.

Café Eskes
Dorpsstraat 42 - Telefoon 1353

Adverteer steeds in Contact!

Vorden, februari 1972

UITNODIGING
L.S.

WOENSDAG l MAART 1972

Een belangrijke datum want vanaf die datum gaan we
u nog 'n betere service bieden!

Teneinde u niet de nieuwe situatie vertrouwd te maken
nodigen wij u uit voor een

feestelijke
openingsavond
welke wordt gehouden naar aanleiding van het in
gebruik nemen van onze nieuwe werkplaats en ver-
bouwde winkel, aan de Ruurloseweg 35, Vorden.

Een goede gelegenheid om kennis te maken door een
ruime keuze uit ons sterk uitgebreid assortiment.
DE SHOW IS GEOPEND VANAF 19.00 UUR.

OOK U BENT HARTELIJK WELKOM !

Hoogachtend,

Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
JL Gediplomeerd meesterschilder Nat. Schildersschool

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

GBV GEBRBARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

Voor onze servicewerkplaats voor motormaaiers enz.
zoeken wij een

MONTEUR
van ca 20-25 jaar, bij voorkeur met enige kennis van
benzinemotoren.

Gelegenheid tot solliciteren dagelijks van 8.15 tot 17.00
uur alsmede 's maandagsavonds van 7.00 tot 8.00 uur.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kon-
takt opnemen (telefoon 05750-5551 toestel 353).

REESINK
HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Voorjaarsaanbiedingen
Enkele Erres stofzuigers van ƒ 179,— voor ƒ 139,—
General Electric haardroogkappen in. stev. vloerstand, tijdelijk ƒ 44,—
Transistorradio's vele modellen in voorraad vanaf ƒ 44,— tot ƒ 365,—
Kamerradio's, de beste merken vanaf ƒ 139,—
laiidsprekerboxen 6 watt zeer geschikt voor transistor- en
cassetterecorder van ƒ 47,— voor ƒ 32,—
67 cm grootbeold kleuren-tv van ƒ 2295,— met inruil ƒ 1895,—
Dreamland 1-persoons ond. deken van ƒ 96,— voor ƒ 89,—
Dreamland 2-persoons ond. deken van ƒ 119,— voor ƒ 109,—
Dreamland 2-persoons ond. deken met pers. temp. regeling
van ƒ 149,— voor ƒ 135,—
Dreamland 2-persoons bovendeken met persoonujke temperatuur-
regeling van ƒ 179,— voor ƒ 165,—
Ook op alle Inventum-dekens vanwege, het zachte wintertje nu 10% korting
Vraagt prijs van Miele, Zanker en /anussi wasautomatcn bij uw vakhan-
delaar met een meer dan 35-jarige ervaring
Philips CC 1000 volautomaat droogt gegarandeerd even goed als de beste
losse centrifuge van ƒ 1515,— nu voor ƒ 1199,—

Op alle VOORRADIGE koelkasten en diepvrieskisten nagenoeg het gehele
jaar door 10% korting

Regelmatig speciale aanbiedingen, momenteel:
300 liter diepvriezer van ƒ 729,— voor ƒ 599,—
420 liter diepvriezer van ƒ 979,— voor ƒ 799,—

De meeste door ons geleverde artikelen kunnen zonodig door onze eigen
servicedienst veel vlugger en billijker worden gerepareerd.

Op alle kontante aankopen SWV zege/s /
Storingen gemeld voor 's morgens 9 uur worden als regel dezelfde dag
behandeld.

Koop bij de vakman, u hebt er gemak van
Al sinds 1935 verkoop, installatie en reparatie

ELIESEN Telefoon 264 - BAAK
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ECHTE BAKKER

HOF
>;i - 't tfoge 24

Telefoon 1394

In verband met vertrek wegens huwelijk van enkele
dames zoeken wij in ons team twee

medewerksters
(DISPLAYTRICES)
voor de afdeling administratieve orderbehandeling.
Op deze afdeling worden op geheel nieuwe en moderne
wijze via beeldschermen en toetsenborden de orders
doorgegeven aan de computer.

Een speciale opleiding wordt niet verlangd, wél akku-
ratesse om door een juiste verwerking van de orders
onze klanten zo goed mogelijk te bedienen.

Leeftijd: ca 17-20 jaar. Bij voorkeur met enige type-
ervaring.

Dagelijks tijdens de kantooruren alsmede 's maandags-
avonds van 7.00 tot 8.00 uur zijn wij gaarne bereid ver-
dere inlichtingen te verstrekken over de werkzaamhe-
den, de arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kon-
takt opnemen (telefoon 05750-5551, toestel 353)

REESINK

Uiernetten
Wees zuinig aan uw goede
fok- en produktiekoeien:
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Ook afdoende
voor melk laten lopen. Ner-
gens zo goedkoop. Per stuk
ƒ 27,—; bij 5 stuks ƒ 25,—
Franko thuis.

A. R. Wagenvoorf
Sfa/inricnfing

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

WEEKENDAANBIEDING *

HAKELLOOK PANTY'S
in diverse kleuren van 5,5)5

voor 2,98
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

SNOEP VERSTANDIG

EET EEN APPEL!

GOUDREINET

LOMBARTS CALVIL

GOLDEN DELICIOUS v.a. ƒ 3,50
per kist

STOOFPEREN

ledere zaterdag verkoop van 9-12 uur
in de schuur te Medler

Fruitteeltbedrijf MEDLER
H. HUITINK

HAVENSTRAAT 7 - /UTFHEN

ZONDAG 27 FEBRUARI

orkest

GELDERS KWARTET
met zang van Diny

CORDIA
HENGELO (GID.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Er zijn een aantal

verzekeringen
die men gewoon niet kan
missen /

We denken bv. aan:

brand-, storm- en uitgebreide
gevaren verzekeringen
wettelijke aansprakelijkheids-

verzekeringen
auto- en broinfietsverzekeringen
arbeidsongeschikt heidsverzekeringen

levens- en
overlijdensrisikoverzekeringen
verzekeringen voor de gehuwde vrouw

VRAAGT U EENS GEHEEL
VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN

BIJ DE

ONDERLINGE BRANDWAARBORG
MAATSCHAPPIJ „VORDEN"

Almenseweg 27 - Vorden - Telefoon 05752-1597

Voor HENGELO bij de sekretaris:
B. Harmsen, D 97 Hengelo
telefoon 05753-1208

Onze We/koop/fcmdfaouv/winke/s

zijn woensdagsmiddcrgs
gesloten maar zijn nu ook
vrijdagsavonds van 7-9 uur

GEOPEND
maak nier gebruik van

welk®®»
V.L.C.

De Graafschap
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden
afdeling Welkoop-landbouwwinkel

Krijgt u een nieuwe
woning, of wenst u uw
interieur te veranderen ?

Gaarne willen wij u dan helpen en u met onze adviey.en
ter/.ijde staan.

PROFITEER VAN ONZE

TAPIJT VOORDELEN:
op kamerbreed in voorraad, diverse kwali tei ten <-n
moderne kleuren reeds vanaf

f 79,- op 400 breed
l ' i tsluitend merktapijt, volle fahrieksgarantie, snelle
levering, vakkundig en zonder kosten gelegd en
voordeligste prijzen.

/ IE ON/E TAPIJTHAL

Hebt u al eens kennis genomen

van onze enorme kollektie

(Jeheel vrijblijvend kunt u rustig keuren en ronddwalen
op onze ruim 1600 vierkante meter grote toonzaal.

(iaarne verstrekken wij u alle gewenste inliehtingen.

l W WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Speciale
voorjaarsaanbieding

zolang de voorraad strekt

DUBBELE
OPSTEEKL4DDERS

2 x 10 sporten nu ƒ 100,

'i x 11 sporten nu J 110,

'l x 12 sporten nu ƒ 120,

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grij*

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

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prijs !
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

DENKEN EN DOEN!
MET GROTE VERBAZING ALS U
zien wij, hoe kapitalen worden weggegooid.
Kapitalen worden in een benzinetank gestopt, welke
er niet meer uitkomen.

MET GROTE VERBAZING MAAR
zien wij, hoe men zich laat verleiden met regeltjes en
prullariar, die men toch zelf betaalt.

toch geld teveel heeft, geef het dan aan een
goed doel!

als u benzine gaat tanken, tank dan een
gegarandeerde kwaliteit!

SUPER
65,8 CENT!

KEUNE ALLEEN OP HET
INDUSTRIETERREIN VORDEN OOK GOEDKOPER MET HBO f, DIESEL, PETROLEUM

Alles eerste kwaliteit met alle dure woorden erin en aan toegevoegd!
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Tweede blad Contact
Donderdag 24 februari 1972

Jaarvergadering
gymnastiekvereniging Sparta

Avondvierdaagse van 7-10 juni
Tijdens de jaarvergadering van de Vordense gymnastiek-
vereniging Sparta deelde voorzitster mevrouw N. Sik-
kens-Merjer mede dat de Avondvierdaagse (die zoals
bekend telkenjare door Sparta wordt georganiseerd) dit
jaar van 7 tot ld juni zal worden gehouden. Het geheel
staat weer onder leiding van de heer Sikkens.

Het punt financiën speelt bij vele verenigingen een gro-
te rol. Speciaal bij Sparta met vrijwel uitsluitend jeug-
dige leden vormen de centen een groot probleem, wan-
neer men bedenkt dat de zaalhuur een kleine vierdui-
zend gulden per jaar bedraagt. Voor volwassenen be-
draagt de zaalhuur ƒ 6,— per uur en voor de kinderen
ƒ 2,— per uur. Wil men bij Sparta een (noodzakelijke)
verhoging doorvoeren van dé salarissen van de leiding
en wil men voldoen aan de bondskontributie, die inmid-
dels ook is verhoogd, dan betekent dit een begrotings-
tekort van ca ƒ 7.600,—.

Dit betekende dat tijdens deze vergadering besloten
werd de kontributiegelden te verhogen. Voor leden boven
de 16 jaar zal de kontributie met ingang van l januari

j l ƒ 12,— per kwartaal bedragen. Junioren ƒ 8,50 per
kwartaal met een reduktie van ƒ l,— vanaf het derde
kind. De leden werd geattendeerd op de wijzigingen van
de automatische giro-afschrijving. Momenteel is het
bestuur van Sparta druk bezig een oplossing te vinden
voor de financiële problemen want alleen met een kon-
tributieverhoging komt men er ook niet.

Mits er voldoende belangstelling is, zal Sparta ook dit
jaar weer naar het jeugdkamp in Beekbergen gaan Dit
zal zijn van l tot 8 juli en wel voor kinderen van 10-13
jaar. Kosten ƒ 55,— per kind. De leiding is in handen
van mevrouw N. Sikkens-Meijer en mejuffrouw G. Hel-
lewegen. Tot l april kan men zich voor deze kampweek
opgeven.

Mevrouw J. de Gruyter-Aartsen zal voortaan de leden-
administratie van de heer H. Lebbink overnemen. Te-
vens neemt zij zitting in het hoofdbestuur i.p.v. de heer
G. Koop die zioh als zodanig niet meer herkiesbaar stel-
de. Mevrouw A. Leeflang zal voortaan deel uitmaken
van het jeugdbestuur.

Inbraak
In de afgelopen week hebben een aantal leden van het
inbrekersgilde getracht om de kluis in de zuivelfabriek
te Vorden te kraken. Tijdens de nachtelijke uren ver-
schaften zij zich toegang tot het gebouw en probeerden
met behulp van het in de fabriek aanwezige materiaal
de brandkast in het kantoor open te snijden. Vermoe-
delijk zijn zij in hun werk gestoord, doordat een van de
werknemers reeds vroeg begon. Door een der ramen zijn
zij gevlucht. De brandkast vertoonde aan de onderkant
enkele brandgaten; er wordt niets vermist.

Rolschaatsen
De leerlingen van de openbare lagere school in het
dorp hielden nabij Het Wiemelink rolschaatswedstrijden
waaraan door 22 jongelui vol enthousiasme werd deel-
genomen. De vijfde en zesde klas was bij elkaar inge-
deeld terwijl in de B-groep de lagere klassen waren in-
gedeeld.

Jan Addlnk kwam in de A-groep als overwinnaar te-
voorschijn; 2. Rudi Hengeveld; 3. Edwin Woltering; 4.
Rob Hulstijn en 5. Ronald Dekkers.
In de B-groep werd Tonny Wentink eerste; 2. Geert
Wolsink; 3. Willem Bijzitter; 4. Dik Pardijs; 5. Nelleke
van Eyk.

Hondenclub
De Vordense Honden Club hield onder voorzitterschap
van de heer A. Verkerk een druk bezochte vergadering.
Besloten werd om allereerst een nieuw bestuur te kie-
zen omdat het oude bestuur tijdens de voor enkele maan-
den gehouden vergadering en bloc was afgetreden.

Gekozen werden nu mejuffrouw Stoop en de heren J.
Lenselink, J. Vreman, A. Verkerk en B. Maalderink. Op
de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de funkties
onderling worden verdeeld. Besloten werd om de we-
kelijkse oefenavonden nu op vrijdags te houden van 7
tot 8 uur. Getracht zal worden om als oefenterrein een
meer centraal gelegen punt te vinden. Als nieuwe trai-
ner zal nu fungeren de heer Schothorst te Vorden.
Op Hemelvaartsdag zal de Vordense Honden Club de

traditionele hondenralley weer organiseren met start
en finish bij zaal Schoenaker te Kranenburg. Hieraan
kunnen ook niet-leden deelnemen met honden ongeacht
soort of ras.
De training zal voortaan zuiver en alleen op de ge-
hoorzaamheidsdressuur zijn gericht in tegenstelling met
de vroegere politiehondendressuur.

De heer Schothorst hield tot slot nog een interessante
inleiding waarin hij vooral de opfok en het africhten
van honden behandelde. Nadat nog verschillende vra-
gen waren beantwoord, dankte de heer Verkerk de in-
leider voor zijn uiteenzettingen.

Stierenvereniging
De Stierenvereniging Delden hield in café 't Zwaantje
haar eerste ledenvergadering in dit winterseizoen.
Uit het jaarverslag van sekretaris B. Rossel delen wij
mede dat in het bestuur in het afgelopen jaar geen wij-
ziging was gekomen. Er werd«| 4 bestuurs- en 3 le-
denvergaderingen gehouden, i^^verden 250 koeien en
70 pinken van leden gedekt tegen 9 runderen van niet-
leden. De stier werd 422 keer uitgeleid. De vereniging
telt momenteel 30 leden met 158 aandelen.

n batig saldo mee-
Id op ƒ 7,— per aan-

Penningmeester Janssen mocj
delen. Het dekgeld werd vast]
deel.
Aangezien dit de eerste vergadering in 1972 was, wens-
te voorzitter M. H. Gotink de leden een voorspoedig
1972 zowel persoonlijk als voor het bedrijf.

van
de kerken

HERVORMDE KERKDIENSTEN IN HET
JEUGDCENTRUM
In verband met voortgaande restauratiewerkzaamhe-
den in de Hervormde kerk te Vorden zullen de kerk-
diensten op de komende zondagen 27 februari en 5
maart in ieder geval in de grote zaal van het Jeugd-
centrum aan de Insulindelaan gehouden worden. Hoe
het de daarop volgende zondagen gaan zal, wordt nader
bekend gemaakt.

SUGGESTIES GEVRAAGD:
WAAROVER PREKEN ?

Beytagh, dat maandag jl. in Bloemfontein begon.

Het is de bedoeling van ds. J. C. Krajenbrink om na
Pasen weer te beginnen met een nieuwe serie kerk-
diensten over een bepaalde eenheid en groep van woor-
den in de bijbel.
De Zaligsprekingen uit Mattheus 5:1-13? De eerste
hoofdstukken van Genesis? Een serie gelijkenissen? De
apostolische geloofsbelijdenis? (Wat geloven we?)
Graag verneemt hij hierover uw gedachten en opmer-
kingen (zie advertentie).

GELD GEVRAAGD VOOR PROCES
FFRENCH BEYTAGH

ï>e Raad van Kerken in Nederland heeft in een vorige
week gepubliceerde verklaring alle Nederlanders opge-
roepen financiële steun te verlenen ter bekostiging van
'het proces tegen de deken van Johannesburg, ffrench

De Zuidafrikaanse deken, in eerste instantie tot vijf jaar
gevangenisstraf veroordeeld, staat maandag in hoger
beroep terecht. De Raad van Kerken herinnert er aan
al tijdens het eerste proces geprotesteerd te hebben
„omdat hier iemand werd vervolgd, die op grond vai?
menslievende en christelijke oogmerken meehielp om
materiale, sociale en juridische hulp te geven aan ge-
vangenen en hun familieleden in Zuid-Afrika".

De Raad van Kerken handhaaft zijn grote bezwaren te-
gen de motieven waarop dit proces in Zuid-Afrika wordt
gevoerd. De proceskosten tegen deken ffrench Beytagh
belopen 350.000 gulden. Die kosten zullen hem finan-
cieel ruineren. Het moderamen van de Raad van Ker-
ken roept alle Nederlanders op financiële bijdragen te
storten op giro 52.61 van de Stichting Oekumenische
Hulp aan Kerken en Vluchtelingen te Utrecht onder ver-
melding van „deken van Johannesburg".

Schildersbedrijf Uiterweerd
opent 1 maart verbouwde zaak

Nieuwe werkplaats van 9 bij 20 meter
'Vordens middenstand gaat met de tijd mee. Het bekende
schildersbedrijf J. M. Uiterweerd aan de Ruurloseweg
zal op woensdag l maart a.s. zijn verbouwde, gemoder-
niseerde en vergrote winkelpand heropenen. Tegelijker-
tijd zal ook de nieuwe werkplaats officieel in gebruik
worden genomen. In de meer dan 15 jaar dat het bedrijf
in Vorden is gevestigd, is het al de vijfde verbouwing
wat wel een teken is dat men met de moderne tfld mee-
gaat. Door de toenemende klantenkring en de uitbrei-
ding van het assortiment was het noodzakelijk de zaak
uit te breiden.

Door de vroegere werkplaats, die achter de winkel lag,
bij de winkel aan te trekken heeft men nu een verkoop-
ruimte gekreeërd van liefst 180 vierkante meter. Zeer
handig is de grote wandstelling voor behang waardoor
de klant uit de tientallen uitgerolde dessins gemakkelijk
zijn keus kan bepalen. De fa Uiterweerd is gespecia-
liseerd voor de doe-het-zelver; een royaal assortiment
van tientallen kleuren verf, kwasten en andere artike-

len voor de doe-het-zelf schilder zijn er aanwezig. Mid-
den in de winkel staan verschillende gondola's en leuk
gekleurde korven met kleinere artikelen. Voor de ver-
koop van ladders en, trappen is er een aparte afdeling
van 5 x 6,30 meter terwijl de magazijnruimte 40 vier-
kante meter bedraagt. De frisse linoleumvloer met mar-
mermozaik, TL-verlichting, gekleurde ballonlampen en
het losse hangplafond kompleteren het geheel tot een
gezellig interieur.

Naast de drastisch verbouwde winkel zal de heer Ui-
terweerd ook een nieuwe werkplaats openen van 9 me-
ter breed en 20 meter lang. Behalve een grote werk-
ruimte is er een aparte afdeling waar alle soorten en
diktes glas en verfsoorten zijn opgeslagen. Tevens is
hot kantoor hier gevestigd.
Woensdag l maart zal de heropening om 19.00 uur
plaatsvinden. Wij wensen de fa Uiterweerd veel geluk
met deze nieuwe aanwinst welke zeker ook een aanwinst
voor Vorden mag worden genoemd.

Stierenkeuring
Op diverse KI-stations in Oostgelderland zal weer de
jaarlijkse voorjaarsstierenkj^üng plaatsvinden.
In Vorden geschiedt dit op^Riderdag 16 maart a.s. in
het KI-station (Hengeloseweg).

De v7ór februari opgegeven stieren worden op de be-
drijven gekeurd en wel op de volgende data: PH-vee-
slag 28, 29 februari en l rni^rt; MRLJ-veeslag 13, 14
en 15 maart. Bij de KI-keur^Pen worden alle aanwezige
stieren getoond en gekeurd. Degenen die een stier hebben
maar vergeten hebben om deze vóór 19 februari jl. op
te geven, kunnen het dier eventueel nog laten beoor-
delen tijdens de keuring van de KI-stieren op de diver-
se stations.

Raadsagenda
Op dinsdag 29 februari om 19.30 uur. Aan de orde is.
1. Opening.
2. Vaststelling notulen raadsvergadering 25 januari en

l februari 1972.
3. Ingekgmen stukken.
4. Verhoging gemeentelijke bijdrage Stichting Gel-

ders Studiefonds.
5. Subsidie streekdierentehuis.
6. Verkoop bouwterrein aan de Beatrixlaan aan Pro-

jekt-bouw Arnhem nv teZeddam.
7. Verkoop bouwterrein aan deBeatrixlaan aan de fa

J. W. Bijenhof & Zn te Vorden.

Gedichten
'Uut de olde doos'

Het nieuwe bundeltje gedichten „UUT DE OLDE DOOS" van de schrijfster
Willemen Bo&ch-Wentink uit Bronkhorst is verschenen.

Wy willen de gedichten uit dit bundeltje van tyd tot tyd in Contact
plaatsen.

Ok wet 'k as de dag van gister,
Dat ik in de hoogste klas,
M'et de dochter van de Meester,
Is een keer aan 't kletsen was;
Dat wi'j samen mossen blieven,
's Aovends, tot een uur of vier,
En da'w regels mossen schrieven,
Op zo'n groot vel wit papier.

'k Wet nog goed hoe „groot" 'k mien vulen
Toen ik van de school af ging,
Dat mien as een ,,klein" kind, 't hulen
Naoder as et lachen sting.
Dat wi'j met een stuk of zeuven,
Veur de Meester hebt 'estaon,
Mor um Meester te bedanken . . .
Zelfs gin mond hebt los 'edaon.

'k Wet, now onze kinder school gaot,
En ik zeg 't ze altied weer,
Doet ow best, 't is veur ow eiges,
En niet veur die ... School-meneer,
Want a'j in ow later leaven
d'Een of andre taak vervult,
Denk i'j, ha'k toen mor 'eluusterd,
Naor wat mien wier in 'efluusterd,
Now is et mien eigen schuld.

NEE TOCH

Eenden gekwetter,
honden geblaf,
kinder geschetter,
twee peerde in draf
met een wagen vol gres
deur de stad,
Kö'j ow iets landelijkers veurstellen as dat?
Nee toch .

Het bundeltje is in Vorden verkrijgbaar by" boekhandel Fa Hietbrink-
Dekker en boekhandel Hassink. Voor buiten Vorden is het oan. verkryg-
baar bij mevrouw Bosch-Wentink te Bronkhorst.

8. Verkoop bouwterrein aan de Beatrixlaan-Horstn -
kamp aan de heer A. Berends te Vorden.

9. Verkoop bouwterrein aan de Beatrixlaan-Mar^i id-
laan aan de heer A. J. Pelgrim te Doetinchem.

10. Verkoop bouwterrein op de hoek Margrietlaan-
Christinalaan aan de heer A. G. Berendsen te
Steenderen.

11. Verkoop bouwterrein aan de Mar^r ie t . laa i i aan de
heer G. Bargeman te Vorden.

12. Verkoop bouwterrein aan de Beatrixlaan aan de
heer E. te Velthuis jr te Vorden.

13. Gemeentelijke garantie hypothecaire geldlening
t.b.v. woningbouw.

14. Wijziging verordening ter uitvoering van de artike-
len 3 en 4 van de Winkelsluitingswet 1951.

15. Voorschot vergoeding vakonderwijs over 1972 t.b.v.
de Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs aan
Het Hoge.

16. Vaststelling nieuwe stam-rekening-courant overeen-
komst met de nv Bank voor Nederlandse
Gemeenten.

17. Aanbieding gemeenterekening 1970.
18. Verkoop bouwterrein aan de Horsterkamp-Willem

Aleijanderlaan aan de heer W. de Gast te Leiden.
19. Uitgifte in erfpacht van een perceel grond op het

industrieterrein aan BV Machinefabriek G. ten Ha-
ve te Vorden.

20. Voorbereidingsbesluit herziening „Uitbreidingsplan
in onderdelen Vorden 1962".

21. Verlenen van een startsubsidie aan de Stichting
Jeugdcentrum en rentevergoeding aan het Nutsde-
partement i.v.m. aankoop Nutsgebouw.

22. Begrotingswijzigingen.
23. Rondvraag.
24. Sluiting.

Voetbal
VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Vorden l speelt thuis tegen Sp. Kotten 1; Vorden 2
speelt 's morgens thuis tegen Sp. Neede 3; Vorden 3
eveneens thuis tegen SVBV 2; Vorden 4 gaat op bezoek
bij Zutphania 5. Vorden l afdeling zaterdag speelt thuis
tegen DZC 4; Vorden 2 gaat op bezoek bij Oldenkotte.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI
Ratti l speelt thuis tegen het sterke KSH uit HarrevHd
terwijl Ratti 3 in eigen home tegen Steenderen 3 uit-
komt. Het tweede elftal is vrij. Ratti l afdeling zaterdag
welke nog 2 puntjes nodig heeft om zich kampioen te
noemen, moet nog even geduld hebben. Ratti 2 speelt
thuis tegen DZC 5.

De heren l van Vorden spelen op zaterdagavond 4 maart
tegen WZC uit Wijhe en op zaterdagavond 18 maart te-
gen IJssel 2 uit Deventer. Beide wedstrijden worden in
het overdekte zwembad te Deventer gespeeld. Op 25
maart speelt Vorden l in Apeldoorn tegen AZC 2.
De dames van Vorden spelen 18 maart in Deventer te-
gen Weustag uit Hengelo. De heren 2 spelen 4 maart
in Zwolle tegen BZZ 2 en op 18 maart in Deventer te-
gen Zignea uit Emmeloord. De heren 3 komen op 4
maart in Deventer uit tegen ZW 1. De meisjes spelen
op 4 maart in Zwolle tegen WZC uit Wijhe en op 18
maart in Deventer tegen IJsselmeeuwen uit Zutphen.
De jongens spelen op 11 maart in Deventer tegen Pro-
teus uit Twello en op 25 maart in Apeldoorn tegen
IJsselmeeuwen uit Zutphen.



School met de Bijbel
Het Hoge 42

AANGIFTE VAN
LEERLINGEN

Willen de ouders die nog geen kaart
hebben ingevuld en hun kind (eren)
naar Het Hoge willen laten gaan even
kontakt opnemen met het hoolrl der
school:

A. J. ZEEVALKINK

Schoolstraat 17, telefoon 1317

P.S. De leerlingen voor de Ie klas moeten vóór
l oktober 6 jaar zijn.

Voor degene d/e eisen stelt

aan pasvorm en kwaliteit

van zijn werkkleding

brengen wij een ruim assortiment

KLM
en Orcon

bedrijfskleding

n i m M
RAADHUISSTR.. VORDEN

HUISKES
NAAIMACHINES
Hengelo, Enschede, Delden
demonstreert:

de bekende merken
naaimachines te
VORDEN (MARKT)
donderdag a.s. 24 febr.
van 17.00 tot 19.00 uur

Wilt u liever een demonstratie thuis, dat kan ook
's avonds. Bel dan even 05400-17575 of 05420.
11112.

A.S. ZONDAG (KOMPETITIEWEDSTRIJD)

VORDEN 1

SP. KOTTEN l

Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur

KOELKAST
inruil-aktie!

Nu is uw oude of fe kleine
koelkast guldens waard.

Bij aankoop van een
moderne drie sterren koel-
kast geven wij tot f 200,-
voor uw oudje !

KASTMODEL DUBBELDEURS
in houd 275 liter
ƒ 785, — met inruil ......... ƒ 625, —

KASTMODEL DUBBELDEURS
inhoud 225 liter
ƒ 685,— met inruil ......... ƒ 535,—

TAFELMODEL
inhoud 170 liter
ƒ 569,— met inruil ......... ƒ 439,—

KASTMODEL DUBBELDEURS
inhoud 330 liter
ƒ 1049, — met inruil ......... ƒ 849, —

KASTMODEL MET TWEE DEUREN
groot diepvriesgedeelte
ƒ 1198,— met inruil ......... ƒ 998,—

Deze inruilaktie geldt tot l april.
Ook voor nieuwkopers hebben we aantrekkelijke
pryzen

Er is al een koelkast voor
f 225,-

U kunt ze dagelijks zien in onze
winkel en showroom

CEMS VDRDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Op zaterdag 4 maart a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.

JOH. WESSELINK
en
B. H. WESSELINK-BRIJMMELMAN

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 4
maart van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Vorden, februari 1972
Eikenlaan 23

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

SCHOENENHUIS JANSEN

SPECIALE
WEEKENDAANBIEDING

zuiver leren
heren instapschoen

nu slechts f 24,95
in de maten 40-46

Schoenenhuis
Jansen

H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden

WATERSCHAP VAN DE
BAARSE BEEK

Het dagelijks bestuur van bovenge-
noemd waterschap

maakt bekend

1. dat ter voldoening aan het bepaalde in artikel
103 van het Gelders Waterschapsreglement
vanaf 28 februari 1972 tot en met 13 maart
1972 op de sekretarie van het waterschap,
Groenloseweg 7a, Ruurlo, voor belanghebben-
den ter inzage ligt het ontwerp-besluit van het
gekombineerd kollege tot het omslaan van de
voor het waterschap blijvende kosten van het
verbeteringsplan Wiersse-Medler over alle on-
gebouwde en gebouwde eigendommen in het
gebied, zoals dat is aangegeven op een bij het
ontwerp-besluit behoreade kaart.

2. dat bezwaren tegen net bij punt 2 van be-
doeld ontwerp-besluit bepaalde schriftelijk bij
het gekombineerd kollege kunnen worden in-
gebracht gedurende de termijn van terinzage-
legging, alsmede binnj^l4 dagen na afloop
daarvan.

mĵ :

Ruurlo, 25 februari 1972.
Het dagelijks bestuur voornoemd,

Mr R. A. van den Wall Bake,
watergraaf
J. F. Meijer, sekretaris

500 gram Royal koffie van 316 voor 298

500 GRAM SPLJTERWTEN «5

BLIK SPAR NASI OF BAMI 185)

BLIK MANDARIJNEN < > < van 110 voor 98

FLES SPAR COLA van 79 voor 68

150 GRAM GELDERSE WORST .. 89

2 kilo goudreinetten 98

150 GRAM GEBRADEN GEHAKT van 83 voor 68

ROOKWORST van 125 voor 98

3 STUKKEN MARS van 120 voor 98

14 JAFFA SINAASAPPELS 198

2 BLIKKEN APPELMOES van 150 voor 129

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DR SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

SUPERMARKT

/utphenseweg 41 Telefoon 1281

W/j zijn donderdag a.s. 24 februari wegens familie-
feest na 12.30 uur GESLOTEN

Bami-pakket 125
V/2 kg Cox 110
16 zoete Spaanse sinaasappels 198
1/2 kg witlof Ie soort 69

Weekendaanbieding:
l laai het voorjaar in huls met

l bos mooie narcissen

F I V V BLOEMEN SPECIALIST:

275

J. J. Dijkerman
ZUTPHENSEWEG 13 — VORDEN — TELEFOON 1334

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

PED/CÜRE ?
MEVR. SMEETS-JANSEN

Dorpsstraat 34
Vorden - Tel. 1304

Te huur gevraagd: Tuin-
grond. Brieven onder no. 47-
2, bureau Contact

Te koop: Nieuwe 12-dHigr
Zilmeta-cassette.
De Stroet 4, Vorden, tele-
foon 2068, 's avonds na 18.00
uur

SUPERBENZINE
steeds goedkoper bij

KEU N E
Industrieterrein

VOOR UW

drukwerk
naar

Drukkerij
Weevers

TELEGRAM

Mobilstation

Theeglazenaktie afgelopen . . .

Coupons inleveren voor l maart a.s...

Tot 4 maart zolang de voorraad strekt

nog een theeglas gratis . . .

4 maart nieuwe aktie . . .

Verdere berichten volgen . . .

TRAGTER ZUTPHENSEWEG

Vofop keus in

VOORJAARS
MODE
Kom nu kijken

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

Adidas-„Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,9O
Adlda8-,.Favorlt" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,5O

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
stecdr doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Speciale aanbieding

SLAAPKAMERLEDIKANT

130 x 190 met lichtkoof en boeken-
plank met kastjes

nu ƒ 335,-

Woninginrichting

WONING.NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Contact ook uw weekblad!

Adverteer nu l

Beleefd vragen wij opgave voor

HET PLOEGEN VAN

TUINEN

G.J.Oortgiesen
Holterweg 64 - Laren G - Telefoon 05758-532

SCHOENENHüfS JANSEN

Reeds nu ruime sortering in

modellen

voorjaarsschoenen en

tassen

Het adrrs waar u altijd slaagt

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden


