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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Niks meer weerd
Wi'j 65 + ers wet et now, wi'j mot ons maor stille
hollen, wi'j bunt niks meer weerd! Dat is openluk
ezegd deur eene die zelf zeuventig was ewodden en
as bestuurslid mos aftreeën, 't Is de vraog of um dat
gezegde wel deur iederene in dank afenommen wodt.
Ik hebbe et d'r al es eerder aover ehad. Wi'j likt
in een hoop dinge - veural de techniek - een ende
achter bi'j de jongen. Zie bunt daor met opegruuid.
As et ging um een jong peerd an te spannen zol 't
wel es anders umme konnen liggen..

Zoodoende vin ik dat zeggen wat ze 'ongenuanceerd'
nuumt. Te vuile alle scheupe aover eene kamme e-
soheerd. Now wet ik wel dat ze ons neet zoo makke-
luk meer in d'n draf kriegt, maor dat hef ok zin goeie
kante. De minister zol maor es praoten aover schade-
vergoeding an wat ze 'spijtinvesteerders' zollen kun-
nen nuumen. Mensen die zich dat alles te mooi had-
den veuresteld, wat zalt ze een volk an de deure
kriegen!

En daorumme gleuf ik dat wi'j in alle bescheidenheid
zoo af en toe nog wel es een weurdjen meugt zeg-
gen. En veur disse keer wik et d'r es op waogen um
te zeggen wat ik nog van gin veurlichting of jongen
elaezen of eheurd hebbe. Et geet aover die geza-
meleke veestallen. Twee of drie boeren zet een grote
stal en brengt de beeste bi'j mekare. Um bedriefs-
technische redenen. Ik zegge neet dat et vekeerd
is, maor durve et ok gien mense an te raon.

Samenwarken met 20 of 30 man is minder geveurluk.
Wel wil ik eur een tip geven. Zo'n stal doej na-
tuurluk in de bramdkaste al liekt ze mien weinig brand-
geveurluk. Verzekert ze ook maor tegen stormschade
die kasten vangt nogal wind! Maor et grote gevaor
is dat straks die samenwerking neet meer wil. Een
mertse is een raar dinge. Vraog es an de vezekerings-
kearl of i'j ow daor ook tegen vezekeren kunt. Dat
mot meugluk weazen; i'j kunt ow ook vezekeren tegen
een reagendag of een paar tweelingen. Zukke dinge
geeft ze gewoon deur. At d'r wat te vedienen is bunt
ze d'r wel bi'j!

Gewoon vraogen: at et neet meer wil tussen owluu
of de opvolgers, geld veur een eigen stalle! Zoo daj
ow later neet van de sacherijn op hoeft te laoten
vretten! Die mensen laot aMe kwaoje kansen vakkun-
dig uutrekkenen. Better as da'j et zelf kunt. En dan
moj maor afwachten.
Aj een breef kriegt met Tot onze spijt enz.' dan steet
et sein op rood. Ie wet wat dat inhef. At ze zekt wat
ow dat geet kosten, mot et ouw dat makkeluk weerd
weazen! En dan doet et maor grus! En anders doet
et maor neet. Oaverlekt et maor onder mekare!
En met de veurlichting. Meschien is nog neet alles
vekeerd wat de o<lden zekt . d'n Oom

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphens<sw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Enquête
Hebt u het formulier al ingevuld van de vragen betref-
fende de Sint Nicolaasaktie?

Wü kregen al veel leuke suggesties binnen; over het
algemeen was men niet tevreden over de aktie 1971.
Indien u het formulier nog niet ingeleverd hebt, doe het
dan nu; u werkt dan mee om de aktie 1972 wel te doen
slagen. Red.

BETALING
ABONNEMENTSGELD
Voor l januari 1972 kan het abonnementsgeld
voor Contact weer worden voldaan op de volgende
manieren:

PER GIRO l 20 58 67

PER RAIFFEISENBANK VORDEN

PER AMRO-BANK VORDEN
ten name van drukkerij Weevers

OF TEN KANTORE DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 12 TE! VORDEN

Hef abonnemenfsge/d
bedraagt f 14,— per jaar
exklusief inkasso

Wordt u na l januari 1972 een kwitantie aange-
boden, dan komt er ƒ l,— inkasso- en administra-
tiekosten bij.

Redaktie

Raadsvergadering

KAPPER S1ETSMA BLIJFT IN VORDEN

De woning aan de Dorpsstraat l (huis naast het Nuts-
gebouw) zal worden verbouwd. Daartoe voteerde de ge-
meenteraad van Vorden vorige week woensdagavond
een bedrag van ƒ 30.000,—. Kapper Sietsma zal dit pand
t.z.t. gaan betrekken en er zijn kapsalon in voortzetten..

De verbouwing van een voorkamer van het huis tot kap-
salon gaat de heer Sietsma ƒ 5000,— kosten welk bedrag
in de gemeentekas gestort dient te worden. De huur voor
de heer Sietsma bedraagt ƒ 310,— per maand. Doordat
hij dit pand gaat betrekken, kunnen in Vorden vier ge-
zinnen naar een betere woning doorstromen. In het kon-
trakt is een huurtermijn van tien jaar opgenomen.

De heer Bosch (PvdA) was van mening dat de gemeente
Vorden niet genoeg garanties kreeg voor de dertig mille
investering; bovendien vond hij het spijtig dat de ge-
meente een woning uit handen geeft die t.z.t. in het sa-
neringsplan voor de dorpskern valt. Wethouder Ban-
nink (CHU) was van mening dat de sanering nog wel
langer dan tien jaar op zich zou laten wachten. En zou
de heer Sietsma niet in deze woning komen, dan had de
gemeente het huis toch aan een ander verhuurd, zo sprak
hij. Behalve de heer Bosch (die tegen stemde) werd una-
niem besloten het betreffende pand aan de heer Sietsma
te verhuren.

EERVOL ONTSLAG GEMEENTEBODE

De gemeentebode, de heer G. H. Oplaat, werd in deze
raadsvergadering eervol ontslag verleend wegens zijn be-
noeming als archiefmedewerker bij de Sociale Dienst te
Deventer. Burgemeester Van Atóel vertelde dat er voor
de opengevallen plaats reeds Hpollicitanten waren bin-

nengekomen. De heer A. G. Mennink (CHU) stelde voor
alvorens iemand te benoemen, eens na te gaan of bij de
dienst gemeentewerken die op dit ogenblik teveel perso-
neelsleden telt, iemand geschikt is om voor de funktie
van gemeentebode in aanmerking te komen. Burgemees-
ter Van Arkel zegde toe deze suggestie ter harte te ne-
men. Het was de laatste keer dat de raad een gemeente-
bode ontslaat, want in de toekomst zal het aanstellen
en ontslaan van een gemeentebode een zaak van uitslui-
tend B & W worden, aldus besloot de raad.

PRATEN IS MOGELIJK

Bij het voorstel om de weg-, rioolaanlegbelasting, hon-
denbelasting en het reinigingsrecht via één aanslagbiljet
op te leggen zei de heer Koerselman (PvdA) het wen-
selijk te vinden om de betaling van de aanslag over een
langere termijn uit te smeren dan drie maanden. Volgens
burgemeester Van Arkel gaat het hier om kleine be-
dragen. Wethouder Gerritsen (Binding-Rechts) merkte
op dat wanneer er mensen zijn die niet op tijd kunnen
betalen, zij rustig op de sekretarie kunnen komen praten
over een eventuele regeling.

Als vertegenwoordiger van de gemeente in het bestuur
van de Stichting tot Huisvesting van Bejaarden benoem-
de de raad de wethouder van sociale zaken en financiën
de heer J. W. M. Gerritsen (Binding-Rechts).

Voorts aanvaardde de raad een bedrag van ƒ 1000,—
welke wijlen mr A. Baron van Hackfort heeft gelega-
teerd aan de gemeente Vorden. De rente van dit bedrag
dient tot bekostiging van het jaarlijkse Hackfortfeest
van de openbare lagere school dorp Vorden. Voor het
inrichten van de hoofdenkA^gr van de o.l.s. dorp tot
leslokaal stelde de raad ƒ ^Bf— beschikbaar.

Ongeval
Vrijdagmorgen jl. is de 48-jarige mevrouw L. uit Zelhem
nabij de kruising Rondweg—Horsterkamp (Nordebrug)
verongelukt. Een Volkswagen bestelauto bestuurd door
M. uit Winterswijk reed vanaf de Horsterkamp in de
richting Rondweg Hengelo-Vorden-Zutphen. Bij de Nor-
debrug wilde M. linksaf slaan in de richting Hengelo
maar verleende daarbij geen voorrang aan mevrouw L.
die uit die richting met haar BMW-personenauto na-
derde. Beide wagens botsten frontaal tegen elkaar,
waarbij mevrouw L. ter plaatste overleed. M. werd naar
de Verenigde Ziekenhuizen te Zutphen overgebracht.
Beide wagens werden zwaar beschadigd.

Honden Club
De Vordense Honden Club (VHC) heeft op een belang-
rijke ledenvergadering die in het Jeugdcentrum werd
gehouden onder voorzitterschap van de heer A. Verkerk
unaniem besloten om door te gaan met haar aktivitei-
ten. Het voortbestaan van de vereniging - die dit jaar
haar eerste lustrum herdacht - hing namelijk aan een
zijden draadje. In verband met de zeer slechte deelname
van eigen leden aan de jaarlijkse Hemelvaarts-honden-
rally en non-aktiviteit wilde het bestuur gaarne de
meningen van de leden polsen. Het bestuur stelde haar
mandaat ter beschikking en trad en bloc af te weten
voorzitter A. Verkerk, sekretaresse M. Stoop, penning-
meester G. Vreeman en de beide bestuursleden Schot en
J. Lenselink.

Nadat verschillende kwesties waren besproken en ieder-
een zijn mening had gespuid, werd besloten om de ak-
tiviteiten voort te zetten. Wel zal echter de politie-
hondendressuur geen doorgang meer vinden, terwijl meer
aandacht zal worden geschonken aan de gehoorzaam-
heidsdressuur. Elk lid zal trachten om nieuwe leden te
werven, die ongeacht met welke hond of ras en grootte
hieraan kunnen deelnemen.

In de toekomst wil men naast de oefenmiddagen op
zaterdag ook meer groepswandelingen organiseren met
de leden en op bepaalde avonden dia's vertonen of le-
zingen houden over de hondensport. De traditionele hon-
denrally op Hemelvaartsdag, waarvoor belangstelling in
het gehele land bestaat, zal ook in 1972 worden gehou-
den. Besloten werd tenslotte om op 20 januari weer
bijeen te komen met een attraktief programma, waarbij
tevens een nieuw bestuur zal worden gevormd.

KPO
De afdeling Kranenburg-Vorden van de KPO hield in
zaal Schoenaker haar jaarlijkse kerstavond voor de le-
den. In de zaal heerste een echte kerstsfeer door de ver-
siering met dennegroen en door eigen leden vervaardig-
de kerstbakjes en stemmingsmuziek.

Na een kop koffie lazen pastoor Van Berkel en mevr.
Zents een kerstverhaal. Na een aperitiefje schoven de
dames aan de goedgedekte tafels om de traktatie te nut-
tigen. De avond, welke onder leiding stond van mevr.
W. Huinink-Grobben, werd besloten met een quiz.

meuws van
de kerken

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
HERVORMDE KERK

In de morgendienst van a.s. zondag 2 januari zal in de
Hervormde kerk afscheid genomen worden van een vijf-
tal ambtsdragers en wel de ouderlingen Bargeman en
Nijenhuis en de diakenen mevrouw Koning, Lenselink
en Wuestenenk. Een aantal ambtsdragers zal voor een
nieuwe periode opnieuw bevestigd worden.

Voor het eerst in deze gemeente zullen bevestigd worden
tot ouderling de heren Fokkink en Pardijs; tot diaken
mevrouw Lebbink-Groot Roessink, mevrouw Rouwen-
horst-Kieft en Makkink.

Na deze eerste dienst in het nieuwe jaar is er gelegen-
heid een kopje koffie te drinken in het katechisatielo-
kaal; tevens is er dan gelegenheid de nieuwe ambtsdra-
gers te begroeten.

SOLft ( m
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Bij de familie van A. aan de Ruurloseweg heeft een
inbreker zich via het inslaan van een ruit aan de ach-
terzijde van de woning, toegang verschaft. De dief heeft
voor zover men kan nagaan, geen geld ontvreemd maar
wel een aantal sieraden uit een der slaapkamers. Men
vermoedt dat de inbraak gepleegd is door dezelfde per-
soon die ook in Warnsveld op gelijke wijze te werk ging.

Nutsdepartement
Dinsdag 21 december werd de laatste Nutsavond van
dit jaar gehouden. In één der zalen van het Jeugdcen-
trum liet de heer Spiegelenberg zien hoe met eenvou-
dige materialen kerststukjes te maken. Daarna gingen
de plm. 45 aanwezigen geanimeerd zelf aan het werk
waarbij prachtige resultaten werden bereikt.

Het was een gezellige avond en t.z.t. zal deze zeker
voor herhaling vatbaar zijn.

Frankering WJ abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KBJRK VORDEN

Vrydag 31 december oude jaar sdag:
19.30 uur ds. J. H. Jansen
Zondag 2 januari:
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink, afscheid en bevestiging
van ambtsdragers (koffie na de dienst)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Vrydag 31 december oudejaarsdag
19.00 uur de heer J. Bruyn te Hattem
Zaterdag l januari Nieuwjaarsdag

9.30 uur ds. A. J. G. Dronkert te Geesteren-Gelselaar
Zondag 2 januari
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier (voorber. H. Avondmaal)
19.00 uur ds. A. J. G. Dronkert te Geesteren-Gelselaar

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)

Vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 'a morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te Informeren aan het Wykgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
Oud en Nieuw: van vrijdagavond 19.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur en de komende week van 's avonds
19.00 uur tot 's morgens 7.00 uur
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'B 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 konsistoriekamer
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. 05753-1408
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Voorlopig maandags, dinsdags, woensdags en vrijdags
van 9-9.30 uur,
Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
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 no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bfl geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Efler-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ingrid, dochter van G. J. van Spankeren en M.
Blocmendaal; Gerke Jeannet, dochter van J. W. Lense-
link en R. Brummelman; Ilse Theodora Wynanda, doch-
ter van R. G. M. Lnagenhoff en H. I. Willemsen; Bob
Théodore, zoon van B. van Egdom en J. T. M. Brandsen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. L. J. Mullink en H. Huizinga; H. W. J. Wit-
hag en E. H. M. Eggink; T. W. Stemerding en H. T. M.
Eggink.
Overleden: Hermina Gerdina Looman, 48 jaar, weduwe
van E. H. Boeijink, wonende te Zelhem.
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Damrubriek

De volgende slagzet ontstaat uit een 33—28 opening.
Ondanks dat deze slagzet veel voorkomt, zien zelfs
geroutineerd dammers deze over het hoofd.

Wit Zwart
1) 33—28 18—23
2) 39—33 12—18
3) 44—39 7—12
4) 31—27 17—21
5) 34—30 20—24
6) 37—31 14—20
7) 50—44 20—24? zie diagram
8) 27—22!

Wit maakt hier gebruik van het feit dat hij na de sla-
genwisseling 25x34, 40x20, 15x24 weer aan zet is

8) 25x34
9) 40x20 15x24

10) 22—17 11 x 22
11) 28x26

en wit heeft één schijf gewonnen.
Op volgt

8) 18x27
9) 31x22 25x34

10) 40 x 7 1x12
11) 22—17! 11x22
12) 28x26

met twéé schijven winst voor wit.

De stand van het probleem uit de vorige rubriek was:
Wit schijven op 25, 33, 38, 40, 44 en 50; zwart schijven
op 11, 12, 13, 15, 23 en 35. De oplossing:

Wit Zwart
25—20 15 x 24
44—39 35 x 44
33—28 23 x 34
50 x 6 met winst

Tot slot een probleem:
Wit schijven op 26, 32, 37, 38, 42 en 48; zwart schijven
op 9, 16, 18, 23, 28 en 31. De oplossing vindt u in de
volgende rubriek.

Dammen
A B WASSING WINT DE
„PIET DEKKER WISSELBEKER"
De Vordense damclub DCV hield dezer dagen haar tra-
ditionele sneldamwedstrijden om de „Piet Dekker Wis-
selbeker". Was deze beker in het bezit van Wim Was-
sink, thans mocht zijn broer Ab, die als eerste eindigde
de beker in ontvangst nemen. Een bijzondere vermelding
verdiend het jeugdlid, de 12-jarige Tjeerd Harmsma, die
het presteerde om als derde te eindigen.

De einduitslag was als volgt: 1. A. Wassink; 2. B. H.
Breuker; 3. Tj. Harmsma; 4. W. Wassink; 5. G. ter
Beest; 6. J. Oukes; 7. B. Nijenhuis; 8. W. Sloetjes; 9.
G. Dimmendaal; 10. G. Hulshof; 11. J. Leunk; 12. H.
Esselink; 13. J. F. Geerken; 14. S. Wiersma; 15. W.
Heuvink; 16. J. Hoenink; 17. H. Wansink; 18. Lamers
jr; 19. Lamers sr; 20. Rossel.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge jeugdkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld:
B. Korenblik—E. Baank 2—0; B. Klein Brinke—J. Bos-
boom 2—0; W. Eskes—D. Teerink O—2; H. Arfman—
G. Wolsing 0—2; W. Heyink—H. Eskes 2—0; J. Reu-
ver—P. Steenbreker 2—0; E. Stokkink—B. Klein Brin-
ke 0—2; B. Korenblik—A. Teerink O—2; H. Arfman—
H. Bosboom 2—0; E. Baank—G. Bosch O—2; J. Reuver
—D. Teerink 1—1; G. Wassink—E. Stokkink 2—0; J.
Masselink—W. Verkerk O—2; E. Baank—H. Eskes O—2;
A. Teerink—P. Steenbreker O—2; D. Teerink—W. Hey-
ink O—2; W. Eskes—H. Bosboom 2—0; J. Reuver—B.
Korenblik 2—0; A. Wentink—E. Stokkink 2—0; G. Was-
sink—J. Bosboom 0—2; W. Verkerk—J. Lamers O—2;
J. Reuver—R. Lammers 2—0; H. Arfman—G. Bosch O
—2; B. Korenblik—W. Heyink 0—2; A. Wentink—B.
Klein Brinke O—2.

Turnen

Voetbal
VORDEN TEGEN PAX
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten zal Vor-
den l a.s zondagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd
spelen tegen PAX l De ontmoeting wordt in Hengelo
gespeeld

PI PILLEN VAN VORDEN NAAR KAMPWEEK
De pupillenkommissie van de voetbalvereniging Vorden
is voornemens om de eerste week van augustus met alle
jongens van Al en het A2 elftal die voor l september
1972 12 jaar oud zijn, naar een kampweek te gaan in
Hoek van Holland. Deze kampweek wordt telkenjare
door de KNVB georganiseerd.

Zwemmen
BOSLOOP
Gezien het sukses van de bosloop, die de Vordense zwem-
vereniging in oktober jl. organiseerde, heeft het bestuur
besloten in april 1972 wederom een dergelijke bosloop
te organiseren.

GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA
Vrijdag 17 december namen 59 meisjes van 7 tot 11 jaar
deel aan de wedstrijden voor het jeugdturndiploma van
het KNGV. Bij deze wedstrijden worden geen punten
geteld maar wordt er wel streng op toegezien dat alle
voorgeschreven oefenstof tot in de perfektie wordt uit-
gevoerd. De meisjes werken hier naar leeftijd in drie
groepen nl. A, B en C. Helaas moesten van groep A
twee meisjes worden afgewezen.

De heer Thiecken van de turnkring De Graafschap, had
het algemeen toezicht. Ook deze keer kreeg de heer
Groot Wassink (leider van Sparta) een kompliment
voor zijn goede leiding en behaalde resultaten.

Dameskoor
Het bestuur van Vordens Dameskoor zal zich intensief
gaan bezighouden met de uitbreiding van het koor door
voornamelijk jongere leden. De opzet hiervan is om te
komen tot een nieuw repertoire welke naast de klas-
sieke stukken ook zal bestaan uit werken in het lichte
genre. Tevens zal getracht worden de jongere leden ook
zelf bepaalde stukken te laten zingen als afwisseling
op de gehele koorzang.

Uit deze programmapunten kan worden gekonkludeerd
dat Vordens Dameskoor zich niet alleen wil uitbreiden,
maar dat het een open oog heeft voor de toekomst en
in het bijzonder de toekomst van het koorzingen.
Het bestuur denkt bij deze opzet aan meisjes van 14 jaar
en oudere dames die koorzingen als hobby willen maken.
In samenwerking met de dirigent zal er gezocht worden
naar een passend repertoire waar alle leden zich mee
zullen kunnen verenigen.
Voor opgave van nieuwe leden en voor eventuele infor-
maties verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer.

Schoolnieuws
OPENBARE BASISSCHOOL LINDE
De openbare basisschool Linde hoopt ook dit jaar haar
jaarlijkse toneeluitvoering te kunnen geven. In afwijking
met andere jaren wordt er nu een klein toneelstuk én
een musical opgevoerd. Beide stukken zijn enige tijd
geleden al in studie genomen.
Er wordt door de jeugd met veel enthousiasme naar het
einddoel toegewerkt. Houdt u vast de 15e januari vrij.
U bent allen van harte welkom in zaal Schoenaker.
Zie de advertentie in het volgende nummer.

Kommandant
Brandweer

spreek de hoop uit, dat hij nog vele jaren op dezelfde
enthousiaste wijze als voorheen uw aanvoerder zal zijn."
Na dit officiële gedeelte bleef de brandweer nog geruime
tijd bijeen om een „klein binnenbrandje" te blussen.

Tijdens een intieme bijeenkomst van de Vrijwillige
Brandweer te Vorden is de kommandant van het korps,
de heer J. v. d. Broek gehuldigd vanwege zijn koperen
jubileum.
Namens het gemeentebestuur werd de jubilaris toege-
sproken door burgemeester A. E. van Arkel wiens toe-
spraak wij nu in zijn geheel laten volgen:
„In de 24 jaar dat ik het voorrecht heb burgemeester
van Vorden te zijn, is het verschillende malen voorge-
komen, dat ik ter gelegenheid van een jubileum één uwer
of bij het officieel in gebruik nemen van nieuw materiaal
uw korps van Vrijwillige Brandweer mocht toespreken.
Het behoort gelukkig tot de uitzonderingen, dat er in
Vorden een grote brand uitbreekt. En als dit onverhoopt
toch het geval is, dan is in het verleden wel bewezen,
dat uw korps volledig voor haar verantwoordelijke taak
is berekend. Het blusmateriaal dat u ter beschikking
staat is in de loop der jaren enorm verbeterd en gemo-
derniseerd. Ook de blus watervoorziening is sterk voor-
uitgegaan. Naast een aantal over de gehele gemeente
verspreide brandputten, beschikt u sedert de aanleg
van de waterleiding in de gehele gemeente over een
groot aantal brandkranen. Wil echter een korps goed
geoefend en paraat zijn, dan zullen de leden belangstel-
ling moeten hebben en houden voor de taak welke zij
vrijwillig op zich hebben genomen. Nu is het een bekend
verschijnsel, dat deze belangstelling verflauwd, maar
mate er minder branden zijn. Vanzelfsprekend kan, om
deze belangstelling gaande te houden, er niet moedwil-
lig een brand worden gesticht. Daarom is het noodza-
kelijk naar andere middelen om te zien, om de animo
onder de leden er in te houden Een van die middelen is,
dat uw aktieve kommandant, de heer Van den Broek,
praktisch iedere maand een brandweeroefening houdt,
hetzij een „droge", waarbij enkel de theorie wordt be-
handeld, hetzij een „natte", waarbij het blusmateriaal
wordt beproefd. U bent vanavond uitgenodigd voor een
extra-oefening. De reden hiervoor is gelegen in het
heuglijke feit dat uw kommandant op l december jl.
12j/2 jaar deze funktie uitoefende. In het verleden heb-
ben verschillende leden van uw korps dit feit al her-
dacht. Vandaag herdenken wij in intieme kring het ko-
peren jubileum van uw kommandant. Heer Van den
Broek, namens het gemeentebestuur wil ik u ten over-
staan van uw korps, heel hartelijk gelukwensen met uw
jubileum en onze grote erkentelijkheid uitspreken voor
uw verdiensten en uw grote plichtsbetrachting ten op-
zichte van de Vordense brandweer. Het is voor een groot
deel aan uw aktiviteit te danken dat ons brandweerkorps
zowel bij het gemeentebestuur, als bij de ingezetenen
van Vorden zo'n grote waardering geniet. U staat dag
en nacht paraat om een onverhoopt uitslaande brand
op deskundige wijze te bestrijden. Niet alleen het ge-
meentebestuur heeft waardering voor uw verdiensten als
kommandant van onze Vrijwillige Brandweer, ook de
Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging en de
Nederlandse Vereniging van Brandweerkommandanten
heeft hiervan blijk gegeven. Het doet mij veel genoegen
u hierbij mede te delen, dat aan u is togekend het „ere-
teken" voor 12y2 jarige trouwe dienst bij de brandweer.
Ik mag u hierbij het „ere-teken" wel op uw revers spel-
den, u de daarbij behorende oorkonde overhandigen en
u, namens het gemeentebestuur als eerste heel hartelijk
gelukwensen met deze welverdiende onderscheiding. He-
ren leden van de Vrijwillige Brandweer van Vorden ik
feliciteer u met uw zojuist „geridderde" kommandant en

Jaarvergadering
Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub De Graafschaprijders
hadden tijdens de jaarvergadering in hotel Bloemendaal
niet over gebrek aan belangstelling te klagen. Een groot
aantal leden was aanwezig toen voorzitter B. Pardijs
een openingswoord sprak. Hij memoreerde de vele kam-
pioenen die op de feestavond (5 februari a.s.) gehuldigd
zullen worden. Ook had de heer Pardijs veel waardering
voor de eigenaren van het Delden-circuit, die hun grond

ten gerieve van de motorsportenthousiasten be-
schikbaar stellen.

Sekretaris D. J. Rouwenhorst wees er in zijn jaarverslag
op dat het een sportjaar is geworden met veel hoogte-
punten. Veel waardering had hij voor de Vordense pad-
vinders die de motorclub dikwijls de helpende hand
biedt (denk bv. maar aan de snertwandeling, de cross
op Koninginnedag, het Achtkastelenevenement etc.').
Wat dit laatste betreft dit is wederom een groot sukses
geworden. Ruim 150 motorrijders en bromfietsers, waar-
onder vele buitenlanders, verschenen bij café Schoen-
aker aan de start. De toertocht met al deze motoren

Vorden en omstreken was een prachtig gezicht.
aikses is mede te danken aan de medewerking die

wij ondervinden van de OK en het plaatselijke VVV
aldus de heer Rouwenhorst.

\

Dit jaar werden er vele betrouwbaarheidsritten met als
hoogtepunten voor De Graafschaprijders de Oost-Gel-
derlandrit en de kampioensrit der KNMV. Bij de Oost-
Gelderlandrit gingen beide clubprijzen naar De Graaf-
schaprijders en bij de kampioensrit behaalden twee le-
den het kampioenschap t.w. G. W. J. Hoftijzer uit Vars-
seveld bij de junioren 125—175 cc en Joh. Berendsen
uit Hengelo bij de junioren boven 175 cc. Bovendien werd
het junior clubteam bestaande uit A. Bussink, G. W. J.
Hoftijzer en Joh. Berendsen kampioen van Nederland.
Wat de oriënteringsritten betreft werd het provinciaal

kampioenschap van het auto- en motorteam van De
Graafschaprijders gememoreerd. Individueel kampioen
werden W. H. Rouwenhorst bij de auto's; H. G. Klein
Brinke motorsolo; D. J. Rouwenhorst motor-duo en B.
Regelink bij de bromfietsen.

De crossers in de vereniging hebben zich dit jaar ook
uitermate doen gelden. De clubwedstrijden tegen Harf:

sen werden een sukses Bovendien gingen de meeste prij-
zen naar Vorden. In de A-klasse won J. Oosterink en in
de B-klasse zegevierde H. Tragter. De leden A. Ridder-
hof en W. Janssen werden kampioen van Nederland in

junioren zijspannen.

Uit de onderlinge crosswedstrijden zijn als kampioenen
tevoorschijn gekomen: A-klasse J. Oosterink; B-klasse
G'. W. J. Hoftijzer. Betrouwbaarheidsritten junioren G.
W. J. Hoftijzer; idem senioren W. Veenstra. De lu-er
Veenstra komt dit jaar eveneens in aanmerking voor
de Delden Trophy. Bij de oriënteringsritten zijn dit jaar
de volgende kampioenen tevoorschijn gekomen: brom-
fietsen B. Regelink uit Vorden; motoren B. J. Berend-
sen uit Vorden; auto's A-klasse G. Verstege uit Hengelo;
B-klasse D. J. Wentink uit Lochem; idem niet-leden D.
J. Denneboom uit Harfsen. Hoewel er bij De Graaf-
schaprijders geen trials georganiseerd of gereden worden
werd toch een lid t.w. J. Harkink uit Lochem, kampioen
van Nederland in de klasse 50 cc. Voorts werd melding
gemaakt van de sportkommissie in Vorden waarin ook
De Graafschaprijders is vertegenwoordigd. Het ledental
van de vereniging is nog steeds stijgende en bedraagt
thans 330.

Door de vergadering werden de volgende evenementen
vastgesteld: 22 januari snertwandeling; 5 februari feest-
avond (in de f eestkommissie zitten J. van Ark, J. Not-
ten, H. Groot Tjotink, G. J. Muytstege, Joh. Norde en
H. Weustenenk); vrijdag 18 februari een dropping (Nor-
de en Arfman); de heren H. Oonk en J. Harkink zullen
een trial organiseren. Op 19 maart, 3 april, 4 juni, 3
september en l oktober oriënteringsritten; half april
(nachtrit); 11 mei Hemelvaartsrit; 18 juni toertocht
(motoren); 29-30 juli Achtkastelenweekend; 14 oktober
Oost-Gelderlandrit; 19 november wildrit en in december
pannekoekenrit.

De hereh G. J. Muytstege' en F. Rothman werden als
bestuurs lMl herkozen. Na aflovp van de vergadering
vertoonde' < l e heer J. van Dongen enkele filmpjes over
diverse motorsportevenementen.

Bejaardenwoning
Vorige week werd in Vorden de 100e bejaardenwoning
opgeleverd die de Stichting Bejaardenbouw Achterhoek
tot dusver heeft laten bouwen. In Vorden zijn in totaal
aan de Margrietlaan 24 bejaardenwoningen gebouwd of
worden gebouwd.

Het echtpaar M. C. W Smit, momenteel woonachtig aan
Het Wiemelink, viel de eer te beurt de sleutel in ont-
vangst te mogen nemen van de woning aan de Margriet-
laan 39 (toevallig de 100e woning van bovengenoemde
stichting). De overhandiging kreeg vanzelfsprekend een
feestelijk tintje. Aannemer H. B. Hoog Antink uit Win-
terswijk overhandigde allereerst de sleutel aan de ge-
meentesekretaris van Ruurlo de heer D. J. P. Warringa,
die voorzitter van de Stichting Bejaardenbouw Achter-
hoek is. De heer Warringa gaf de sleutel aan de heer
Smit die er de deur van zijn nieuwe woning mee ont-
sloot. Mevrouw Smit kreeg uit handen van aannemer
Hoog Antink bloemen aangeboden.

Nog even enige bijzonderheden over de Stichting Be-
jaardenbouw Achterhoek. Op initiatief van de gemeen-
ten Lochem, Laren, Borculo, Ruurlo, Vorden, Steen-
deren, Hengelo G en de nationale woningraad Amster-
dam, werd deze stichting in 1969 opgericht. Het be-
stuur wordt gevormd dóór vertegenwoordigers van de
gemeenten en de daar opererende woningbouwvereni-
gingen. De nationale woningraad heeft met de hoofden
van gemeentewerken der deelnemende gemeenten twee
plannen ontwikkeld. Een voor het smalle type waarvan
er 160 gebouwd zullen worden en een voor het brede
type waarvan er 53 gerealiseerd zullen worden in Laren
en Hengelo G.

In de diverse gemeenten zullen de volgende aantallen
worden gebouwd: Lochem (50); Borculo (21); Ruurlo
(17); Vorden ( 2 4 ) ; Steenderen (24); Hengelo G (29);
Laren (23) en Lochem (24) . De eerste woningen in Lo-
chem, Borculo en Ruurlo zijn reeds bewoond. In Vorden
zijn thans 12 woningen gereed gekomen. Verwacht wordt
dat in het najaar van 1972 alle 212 woningen zullen zijn
voltooid.

Gemeenten ieuws
STUDIETOELAGEN 1972-1973
STICHTING GELDERS STUDIEFONDS
Belanghebbenden, ingezetenen van de provincie Gelder-
land, kunnen ook dit jaar weer een studietoelage aan-
vragen bij de Stichting Gelders. Studiefonds (sekreta-
riaat Huis der Provincie, Arnhem). Formulieren zijn ver-
krijgbaar op elk gemeentehuis en dienen aldaar inge-
vuld en ondertekend te worden ingediend.
Indien men een van rijkswege gesubsidieerde school
bezoekt of gaat bezoeken, dient men eerst bij het rijk
een studietoelage of een tegemoetkoming in de studie-
kosten aan te vragen. De betreffende aanvraagformu-
lieren zijn bij de administratie van die scholen verkrijg-
baar. Indien het verzoek bij het rijk om een studietoelage
of een tegemoetkoming in de studiekosten wordt afge-
wezen op andere gronden dan het inkomen der ouders
of van de aanvrager zelf, dan kan met overlegging van
deze afwijzing alsnog een bijdrage bij de Stichting Gel-
ders Studiefonds worden aangevraagd.
Indien men een opleiding volgt of gaat volgen, waar-
voor geen rijksstudietoelage of een tegemoetkoming in
de studiekosten kan worden verkregen behoeft deze niet
eerst bij het rijk te worden aangevraagd, maar kan men
terstond een aanvraag op de daarvoor bestemde formu-
lieren indienen bij de Stichting Gelders Studiefonds,
eveneens via de gemeentesekretarie.
Deze formulieren dienen vóór l augustus 1972 te worden
ingezonden.

AGENDA
3 jan. EHBO-oefenavond

Vorden"
8 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre in „'t Wapen

van Vorden"
12 jan. NVEV fondue-avond in hotel Leemreis
12 jan. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
13 jan. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
13 jan. Ledenvergadering vogelvereniging Ons

Genoegen in ,,'t Wapen van Vorden"
14 jan. Toneeluitvoering OBS Linde in zaal

Schoenaker te Kranenburg-Vorden
15 jan. Toneeluitvoering OBS Linde in zaal

Schoenaker te Kranenburg-Vorden
15 jan. Jeugdsops beatavond Django
15 jan. Feestavond gymnastiekvereniging Sparta

en zwem- en poloclub Vorden '64 in
café-rest. „'t Wapen van Vorden"

18 jan. Nutsavond in hotel Bakker
20 jan. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
20 jan. Jaarvergadering KPO
21 jan. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"

L



Op 26 december, tweede
Kerstdag 1971 om 22.10 uur
werd

KITTY
geboren.

Roei Huizinga
Riet Huizinga-

Stapper
Spalstraat 25a, Hengelo G
Tijd.: Ver. Ziekenhuizen,
Zutphen, Coehoornsingel,
kraamafdeling

Wij willen allen hartelijk
dank zeggen voor de vele
felicitaties, bloemen en ka-
do's die wij met ons 25-jarig
huwelijk mochten ontvan-
gen.

G. Arendsen
J. W. Arendsen-

Waarlo
Vorden, december 1971
Overweg 9

Café LETT/NK

GESLOTEN

Oude/aars-
avond om 5.30
uur en Nieuw-
jaarsdag de
gehele dag

Kantoorboeken
Kasboeken
Ordners
Andere opberg-
systemen enz.

Het adres:

Fa HIETBRINK
Telefoon 1253

VERHUISD m.i.v. 28 dec.
FAM. H. HENGEVELD

Zutphenseweg 29,
Vorden naar
Margrietlaan 29 te
Vorden

Gevraagd: Hulp voor l of 2
ochtenden per week in gezin
met 3 kinderen (2, 6, 8 j.)
Mevr. Van Burk, Beatrix-
laan 16, Vorden, tel. 1732

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grjjs

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Gevraagd: Koperen of tin-
nen ketels en kannen, 100
tot 350 gulden per s*uk;
enige klokken 1000 tot plm.
1750 gulden per stuk;
kabinetten, kasten, kisten,
tafels, oude geweren, kra-
lensnoeren, tegels.
Verder voorwerpen van ko-
per, tin, goud of zilver.
Bericht aan: De Panne,
Borkeld 46a, Holten

Zang/es, piano-
les voor
beginners ?

Ellen de Waard-
Stroink
dipl. A'dams Conservat.
Beatrixlaan 14, Vorden
Telefoon 2049

VOLOP VUURWEKK
op 29, 30 en 31 dec.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1337

Weggelopen: Rode kater.
Tegen beloning terug te be-
zorgen Burg. Galléestr. 25

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:

KEUNE
Industrieterrein

Voor:
Nieuwjaarskaarten
Kalenders en
agenda's

Fa HIETBRINK
Vorden

WWWttrWWWWWWW^^

Op 2 januari 1972 hoopt D.V. mijn man

A. J. LENSELINK
zijn 80e verjaardag te vieren.

Voor degenen die hem hiermee zouden willen
feliciteren is daarvoor gelegenheid op maandag 3

j|j januari van half drie tot vier uur aan de
Van Lennepweg 2 te Vorden.

E. L. Lenselink-Huizinga

Heden werd van ons weggenomen, door een ver-
keersongeluk, onze lieve kollega en verzorgster

HERMINA G. LOOMAN
weduwe van H. Boeijink

in de leeftijd van 48 jaar.

Wij zullen haar blijven gedenken als een uiter-
mate eerlijke en behulpzame vrouw, die ondanks
veel ondervonden verdriet, veel liefde wist te
geven.

Medewerkers en medewerksters
alsmede bewoners van de
Verpleeginrichting
Huize „Het Enzerinck"

Vorden, 24 december 1971

Tengevolge van een verkeersongeval werd heden
uit ons midden weggerukt onze lieve, trouwe
medewerkster

HERMINA G. LOOMAN
weduwe van H. Boeijink

zij werd 48 jaar.

Gedurende 2 jaren heeft zij haar beste krachten
gegeven aan de verzorging van onze bewoners.

Wij hebben haar doen kennen als een oprechte
vrouw, die in voorbeeldige samenwerking met
haar kollega's altijd voor een ieder klaar stond.

Wij zullen haar erg missen.

Verpleeginrichting
Huize ,,Het Enzerinck"
R. Ottens
A. C. Ottens-Schreuders
Petra en Jeanette
Jan, Christine en Mirjam

Vorden, 24 december 1971

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister4 dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

BIJ UW NIEUWJAARSBORREL

75 soorten noten

Kaas- en namsoes/es

Grote en kleine saucijsjes

Italiaanse pizza

Di verse zou t/es

Studentennaver

Tijdig bestellen s.v.p.

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

VORDENSE

WINKELIERS

VERENIGING
WfNKELSLU/T/NG

ZON- EN FEESTDAGEN 71

OUD- EN NIEUWJAAR:

Woensdagmiddag 29 december tot

en met 6 uur geopend

Donderdag 30 dec. t.m. 6 uur open

Vrijdag 31 dec. 4 uur gesloten

GEMEENTE VORDEN
BEKENDMAKING

Het gemeentebestuur van Vorden maakt, in ver-
band met de reorganisatie van de financiële ad-
ministratie ter sekretarie, het volgende bekend.

Met ingang van l januari 1972 kunnen op het ge-
meentehuis geen betalingen meer worden verricht
(met uitzondering van de betaling van leges voor
rijbewijs- en paspoortaanvragen, bouwvergunnin-
gen etc.).

Betalingen door de gemeente aan leveranciers,
bijstandgenietenden 'en andere krediteuren, worden
vanaf genoemde datum evenmin op het gemeen-
tehuis in kontanten verricht.

Alles geschiedt voortaan uitsluitend via de post-
giro en de plaatselijke banken.

Het houden van een rekening bij deze banken
en-of de postgirodienst werkt een vlot betalings-
verkeer in de hand.

Bij de kantoren van de banken en op het post-
kantoor kunnen voor het openen van een reke-
ning alle gewenste inlichtingen worden verkregen.

Wat de betalingen aan de gemeente betreft (hu-
ren gemeentewoningen, en autoboxen, bijdragen
centraal antennesysteem, gemeentebelastingen, no-
ta's van door de gemeente verrichte diensten, e.d.)
wordt nog bekend gemaakt, dat deze kunnen
worden gestort of overgeschreven op:

a. de girorekening van deze gemeente,
nummer 856454;

b. de rekening van de gemeente Vorden bij de
volgende banken (genoemd in alfabetische
volgorde) /

Amro-bank
rekeningnummer gemeente Vorden 48.63.25.415

Boerenleenbank (Kranenburg)
rekeningnummer gem. Vorden 1551.00.025

Ooöp. Raiffeisenbank
rekeningnummer gem. Vorden 3664.00.436

Nutsspaarbank
rekeningnummer gemeente Vorden 92.31.31.000

Vorden, 21 december 1971.
Het gemeentebestuur voornoemd,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. Drtjfhout

GEMEENTE VORDEN
Openbare bekendmaking
inzake bestemmingsplan
buitengebied 7970

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun be-
sluit van 22 november 1971, nr 6457/648 3306/3314
gedeeltelijke goedkeuring hebben verleend aan het
raadsbesluit van 25 augustus 1970, nr 12 tot vast-
stelling van het Bestemmingsplan Buitengebied
1970, uitgezonderd de dorpskernen, dan wel de
buurtschappen Vorden, Kranenburg en Medler-
Tol.

Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het
bestemmingsplan met ingang van 3 januari 1972
gedurende één maand ter gemeentesekretarie voor
een ieder ter inzage.

Gedurende deze termijn kan bij de Kroon beroep
worden ingesteld tegen de beslissing en wel door:

a. de gemeenteraad, de inspekteur van de Ruim-
telijke Ordening en zij, die zich tijdig met be-
zwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Ge-
deputeerde Staten hebben gewend;

b. een ieder die bezwaar heeft tegen de gedeel-
telijke onthouding van goedkeuring door Ge-
deputeerde Staten aan het bestemmingsplan;

c. zij, die zich tijdig tot Gedeputeerde Staten heb-
ben gewend met bezwaren tegen wijzigingen
welke bij de vaststelling van het plan in het
ontwerp zijn aangebracht.

De beroepschriften moeten aan de Kroon worden
gericht en worden ingediend bij de minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te
's-Gravenhage.

Vorden, 22 december 1971.

De burgemeester voornoemd,
Van Arkel

Knallend
het nieuwe jaar in!

Mose/ Per/é 3,25

C/dre RuweJ 3,65

Veuve Paul Bur (als champagne) 6,20

Henkell Sent 73,75

Asti Spumante 70,35

Champagne Moet et Chandon

Demi sec 76,80

White Sfar 77,70

Brut . 78,60

Mumm

Demi sec 20,95

Bruf 27,95

Hef huis waar de fijnste citroen

gemaakt wordt i

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

't Wapen van Vorden
F.P.Smit - Telefoon 7397

TEVENS WENSEN WIJ U EEN

VOORSPOED/G 7972

Wij wensen u

een voorspoedig 1972

Nutsspaarbank
Dorpsstraat 15

Opgericht 1819

SIMCA1301 SPECIAL
De sportieve aristocraat. Fraai van lijn, luxueus interieur, /eer verzorgde

afwerking tot in details. Een chique, vierdeurs reis- en familiewagen die
op gedistingeerde wijze opmerkelijk sportieve prestaties kan verrichten.

Met een 70 Din pk motor die met typisch Frans vernuft is geconstrueerd
om hoge kruissnelheden te ontwikkelen bij een zeer laag benzineverbruik.

Kortom: een prestigewagen met
bijzondere eigenschappen.
Maak nu eens
een proefrit
en oordeel

zelf!

Gevraagd wegens huwelijk, een

winkelmeisje

LUBBERS
WONINGINRICHTING

Hengelo G . Telefoon 05753-1286

Auto- en rijwielbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden
Telefoon 05752-1256

De Vordense Bakkers
delen u mede, dat zij

maandag 3 januari a.s.
gesloten zijn!

DE GEZAMENLIJKE BAKKERS



AANSCHAF

MAISPOOTMACHINE
MET RIJENBEMESTING

I.v.m. pootmaisvoorziening en behan-
deling tegen vogelschade is opgave
spoedig gewenst.

VERDEK WENSEN WIJ U ALLEN
EEN VOORSPOEDIG 1972

Haarink
F 10 - Hengelo G - Telefoon 7361

GA HET OUDE JAAR FIJN UIT,

EN HET NIEUWE JAAR GOED IN

Bestel zo n
heerlijke

koude schotel

PETIT RESTAURANT ANNEX AUTOMATIEK

VORDEN

Bezorgen?
Bestelt u dan even op l ijil !

Eig. N. H. A. van Goethem

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

WIJ WENSEN U TEVENS EEN
GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
1972

UIT!
GOED VOOR U !

Café-Reetaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Voor uw komende
vrije dagen en
lange winteravonden!
BEELD EN MUZIEK

Grammofoonplaten

Onze kollektie langspeelplaten is aan-
merkelijk uitgebreid. Er is keus voor
oud en jong

prijzen vanaf 5,90

TELEVISIE
ZWART-WIT TELEVISIE
63 cm beeld, eenvoudige bediening
met inruil vanaf .. ƒ 498,-

RADIO
STEREO FM-RADIO
met boxen en hoofdtelefoon ƒ 499,—
TAFELRADIO „Philips" met FM
van ƒ 125,— voor ƒ 99,—
DRAAGBARE RADIO met FM
en lichtnetaansluiting ƒ 99,—
DRAAGBARE RADIO
„Erres" met FM van 209,— ƒ 159,—

AFSPEELAPPARATEN
STEREO CASSETTERECORDER
„Tobi Sonic" ƒ 299,—
CASSETTERECORDERS vanaf ƒ 159,—
RADIO CASSETTERECORDERS v.a. ƒ 295,—
BANDRECORDERS 4-sporen
„Telefunken" ƒ 298,—
PLATENSPELER stereo met boxen ... ƒ 159,—
PLATENSPELER „Erres" mono ƒ 149,—

Speciale prijs recorder banden
spoelgrootte 13 cm ƒ 7,95

15 cm ƒ 8,95
18 cm ƒ 9,95

musicassettes c 60 ƒ 4,95
o 90 ƒ 6,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

ZONDAG 2 JANUARI

orkest

THE EVENING
STARS

CORDIA
HENGELO (GLD. L̂̂̂

3 BARS VOL GE lELUGHEID

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

Adverteer in Contact

Bij litersfles slaolie
l pak Spar bloem HALVE PRIJS

2 KUIPJES WELI MARGARINE ... van 122 voor 112

500 GRAM EXTRA BELEGEN KAAS 359

l DOOSJE CHIPOLATA BONBONS van 179 voor 148

8/7 200 gram fijne snijworst
100 gram boterhamworst GRATIS

l BLIK FIJNE SPERZIEBONEN . . . van 110 voor 98

l KILO KOOPMANS BLOEM 118

100 GRAM ROOKVLEES 89

l FLES MARTINI van 605 voor 495

l BLIK RUNDVLEES RAGOUT ... van 206 voor 179

l fles GRAPILLON DRUIVENSAP van 195 voor 179

12 SINAASAPPELS .. .198

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR»!
IS SPAREN BIJ DE KOQP

supermarkt
éutphenseiveg 41 Telefoon

Voor de feestdagen van
CAFÉ DE BOGGELAAR

Huzarensafade
Russische e/eren
fJssehofefs
Chipolatapudding
Half haantje
Karbonade
Karbonade in hef zuur

per persoon 200
400
200
250
270
250
275

Berm», nasi, krokeffen, sake, schas-
licks, patates frites enz.

Voor de slijt ruim gesorteerd
Oliebollen 10 stuks voor T 50

Gaarne vroegtijdig bestellen

IN ALLE SOORTEN-VEILIG VERPAKT

rotjes, kanonslagen, atoombommen, ladycrackers, grote
keuze in vuurpijlen en raketten.

Kleurig effektvol vuurwerk (zonder knal), romeinse
kaarsen, zilverzonnen, regenbogen, bengaals vuur, knet-
terfonteinen, vliegende vlinders en diverse soorten
chinees vuurwerk.

VERKOOP 29, 30 en 31 DECEMBER

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

er is veel interesse
voor kleuren-TV,
en terecht

Kleur betekent een dimensie extra. Kleur is een
belevenis voor heel veel mensen. U zult 't zien.

Als u wilt in uw eigen huiskamer

kleuren tv f1595,-
beeld 56 cm, prijs is met inruil

Erres - Philips kleuren TV

beeldgrootte 56 cm ƒ 2095,—

met Inruil tot f 1795,-

Phllips - Erres kleuren TV

beeldgrootte 56 cm ƒ 2295,—

met inruil tof f 7975,-

Vraag vrijblijvend alles wat u weten wilt

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

Rectificatie
In onze advertentie van vorige week stond abusie-

velijk als wijzigingsdatum voor de rentetarieven

vermeld l OKTOBER dit dient te zijn

I januari 1972

Nutsspaarbank
Dorpsstraat 15

Opgericht 1819



Donderdag 30 december 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 39

Bij autoverkoop:

zorg dat het kentekenbewijs
snel wordt overgeschreven!

De Haagse rechtbank heeft enige tijd geleden een uit-
spraak gedaan, die in een aantal gevallen ook voor de
wegvervoerondernemers belangrijke konsekwenties kan
hebben. Het ging over de aansprakelijkheid voor schade,
veroorzaakt met een pas aangekochte gebruikte wagen,
waarvan echter het kentekenbewijs nog niet was over-
geschreven. De uitspraak was zodanig, dat wij nog eens
het dringende advies moeten geven om bij verkoop van
een auto te zorgen, dat het kentekenbewijs zo spoedig
mogelyk op naam van de nieuwe eigenaar wordt over-
geschreven.

Wat was in deze zaak voor de Haagse rechtbank het
geval?
A had zijn auto verkocht en geleverd aan B, doch het
kentekenbewijs van die auto werd niet direkt op B over-

geschreven. B heeft de auto, waarvan hij juridisch reeds
eigenaar was, door C, met wie hij samenwoonde, laten
gebruiken. C, die niet over een geldig rijbewijs beschikte,
veroorzaakte door haar schuld een aanrijding.

Wie was hier voor de veroorzaakte schade aansprakelijk.
In dit geval werd A aangesproken op grond van de be-
paling van artikel 31 van de Wegenverkeerswet. Dit ar-
tikel geeft een aparte regeling voor speciale gevallen en
kan alleen worden toegepast wanneer er sprake is van
een botsing, aan. of overrijding, waarbij de schade is
toegebracht door een rijdend motorvoertuig. Het ryden
moet hebben plaatsgevonden op een in feite voor het
openbaar verkeer openstaande weg. De schade, waar-
voor vergoeding wordt gevraagd, mag niet zijn toege-
bracht aan een ander motorrijtuig in beweging of aan

loslopende dieren.
Artikel 31 Wegenverkeerswet vindt toepassing als scha-
de is toegebracht aan niet door het voertuig vervoerde
personen of goederen en wanneer die schade is toe te
schrijven aan een gedraging van de bestuurder, hetzij
aan ,,schuld" van het motorrijtuig.

Aansprakelijk is dan niet de bestuurder als zodanig,
maar de eigenaar of kentekenhouder, tenzij aannemelijk
is, dat het ongeval te wijten is aan overmacht, daar-
onder begrepen schuld van iemand voor wie de aan-
gesprokene niet verantwoordelijk is. Indien het ongeval
te wijten is aan een gedraging van de bestuurder, is be-
wijs van onrechtmatigheid en schuld niet nodig. Is het
ongeval te wijten aan een gebrek van het motorrijtuig,
dan is bewijs van onvoldoend gepleegd onderhoud of an-
dere schuld evenmin nodig.

De tegenpartij moet de rechtsvordering tot schadever-
goeding op basis van artikel 31 Wegenverkeerswet in-
stellen binnen een termijn van één jaar. Na die termijn
komt de gunstige positie van de benadeelde te vervallen
en dan gelden uitsluitend de algemene regelen, zodat dan
ook schuld moet worden bewezen voor het gerechtelijk
invorderen van schade.

De in artikel 31 Wegenverkeerswet geregelde aanspra-
kelijkheid berust op de gedachte, dat de eigenaar of
kentekenhouder als machthebber van het motorrijtuig

hetzij direkt, hetzij indirekt in beginsel (mede) verant-
woordelijk is voor ongevallen, die daarmee of daardoor
worden veroorzaakt.

De rechtbank in Den Haag wees de vordering tegen A
toe.

Deze uitspraak is in overeenstemming met het stand-
punt van ons hoogste rechtskollege, de Hoge Raad, die
beslist heeft, dat van laten rijden niet alleen sprake is,
wanneer de eigenaar er uitdrukkelijk of stilzwijgend
mee instemt, dat een ander met zijn motorrijtuig rijdt,
maar ook wanneer de eigenaar door zijn zorgeloosheid
een ander gelegenheid geeft tot het rflden.

Wat is de les, die wij uit het bovenstaande kunnen leren ?
Dat wij bij verkoop van een auto moeten zorgen, dat
het kentekenbewijs zo spoedig mogelijk op naam van
de nieuwe eigenaar wordt overgeschreven.

Helaas hebben de meeste verkopers voor deze kant van
de zaak niet de minste belangstelling, hoewel de risiko's
in dat geval veelal groter zijn dan wanneer zij nog ei-
genaar van hun auto zijn.

Wij hoeven hierbij alleen maar te denken aan de WA-
verzekeringen, die veelal geen dekking meer geven wan-
neer men geen eigenaar van de verzekerde wagen meer
ie.

l i i
B B H K

Het begin van 1971 begon voor de katholieke parochie-
gemeenschap in Vorden niet bijster gelukkig. Tengevol-
ge van een defekt aan de c.v. werd het gehele interieur
van de Christus Koningkerk met een dikke vettige roet-
laag bedekt. Het was toen ,,poetsen" geblazen.

Het rooster waaruit de roet kwam in de r.k. kerk

In januari overleed op 88-jarige leeftijd de heer J. Lam-
mers, een bekende figuur op sportgebied in Vorden.
Tot ,,vorst" van de carnavalsvereniging De Deurdreajers
werd Prins Hans de Eerste gekozen. De carnavalsfees-
ten, een maand later, deed de Kranenburg weer op haar
grondvesten schudden.

BrHd van de kinderoptocht tydens de carnavalsdagen

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe post-
kantoor te Vorden werden in ,,'t Wapen van Vorden"
de glazen geheven.

Dinsdag 16 februari vond de opening van de openbare
kleuterschool Het Kwetternest plaats. Burgemeester Van
Arkel werd die maand weer voor zes jaar benoemd als
burgemeester van Vorden.
De afdeling Vorden van Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen bestond 20 jaar.

Naast de touwtrekvereniging 't Medler werd er in Del-
den een tweede touwtrekvereniging opgericht. Inmid-
dels hebben beide clubs tot een fusie besloten.

Het Vordens Mannenkoor herdacht op intieme wijze in
maart het 35-jarig bestaan.
Op 15 maart herdacht pater Jucundus Frankenmolen de
dag dat hij 40 jaar priester was.
Een week later werd Lammert Velhorst een lintje opge-
speld voor 40 jaar trouwe dienst bij het Herstellingsoord
De Decanije.

En maar Mussen zei de brandweer op maandag 22 maart
toen de «Elshorst in de fik stond.
De raad van Vorden kon in die maand de begroting voor
1S71 vaststellen met een batig saldo van ƒ 162.000,—.
Op 31 maart werd de nieuwe Boerenleenbank te Kra-
nenburg geopend door burgemeester A. E. van Arkel.
Begin april toonde de muziekvereniging Concordia de
moeilijkheden van de laatste jaren weer te boven te zijn
en herdacht op luisterrijke wijze het 100-jarig bestaan.
De PvdA afdeling Vorden kj^g een vrouwelijke voor-
//tsti'i in de persoon van l^«rouw /. d. Heide-v, d.
Ploeg.
Do voetbalvereniging Vorden startte met een afdeling
zaterdagvoetbal; terwijl bij de sportvereniging Ratti de
mogelijkheid tot damesvoetbal serieus aangepakt wordt.

Dinsdag 24 augustus deelde mr R. A. v. d. Wall Bake
mede af te willen treden als wethouder. In zijn plaats
benoemde de raad de heer J. W. M. Gerritsen (Binding-
Rechts).

Afscheid van adjudant De Roode

Groepskommandant A. de Roode (inmiddels met pen-
sioen) ontving t.g.v. de verjaardag van Koningin Juliana
de gouden medalje in de Orde van Oranje Nassau.
De Lindese molen werd gerestaureerd.

Burgemeester Van Arkel krijgt de gouden fietsspeld

Burgemeester Van Arkel kreeg van de Stichting Fiets
de gouden fietsspeld aangeboden op grond van zijn ver-
diensten voo'r het toeristisch fietsen.
De avond vierdaagse werd begin juni wederom een groot
suk.s'
Eind juni herdacht de NKV te Vorden het 25-jarig be-
staan.

Aan de jeugdsportdag op. 26 juni werd door zo'n 450
kinderen met veel enthousiasme deelgenomen. Deze dag
werd georganiseerd door de voetbalvereniging Vorden,
sportvereniging Ratti, gymnastiekvereniging Sparta en
de padvinderij.

Het weekend van 10 en 11 juli stond in het teken van
ronkende motoren. De achtkastelenrit van De Graaf-
schaprijders telde een rekord aantal deelnemers uit
binnen- en buitenland.

In augustus nam de fa Visser afscheid van de heer G. J.
Klein Selle, die 44 jaar bij de firma in dienst was ge-
weest.

Tevens kwam die maand het bericht af dat het Nuts-
gebouw per l oktober wordt gesloten. Veel is over deze
kwestie gesproken en geschreven.

De heer Jac. de Jong (rechts) werd Tweede Kamerlid

Onze plaatsgenoot de heer Jac. de Jong, direkteur van
Nedac NV, deed zijn intrede in de Tweede Kamer der
SLaten Generaal namens de NMP.

De afgetreden wethouder mr R. A. v. d. Wall Bake

In het Van Hasseltpaviljoen werd een nieuw kleuter-
dagverblijf voor geestelijk gehandikapte kinderen in ge-
bruik genomen.

De ploeg van de gebr. Barink werd touwtrekkampioen
van Vorden 1971.
De propaganda sportdag op 28 augustus, georganiseerd
door de sportkommissie Vorden slaagde qua deelname
doch niet qua bezoekers.

Rektor Pans werd eervol ontslag verleend als parochie-
herder te Vorden. In de Gereformeerde kerk deed ds. J.
B. Kuhlemeier zijn intrede.
Donderdag 18 september werd het Jeugdcentrum geo-
pend. Geheel geruisloos werd diezelfde maand de oos-
telijke rondweg in gebruik genomen.

De 70-jarige heer Böhmer herdacht het feit dat hij een
halve eeuw in het molenbedrijf werkzaam was.
Woensdag 22 september werd het nieuwe gedeelte van
Villa Nuova onder veel belangstelling officieel in ge-
bruik genomen.

,,Henk van de Empo" was in oktober 35 jaar „hart" van
de voetbalvereniging Vorden.
De 15-jarige Trix Horsting maakte in het NCRV-pro-
gramma Jeugdland haar radiodebuut.

Zondag 21 november was de heer B. G. Lichtenberg 60
jaar lid van het kerkelijk zangkoor te Kranenburg. Hij
ontving o.a. een pauselijke onderscheiding.
Sint Nicolaas werd 20 november opgewacht door de bei-
de plaatselijke muziekkorpsen in hun nieuwe uniformen.
Een fleurig geheel.

Burgemeester Van Arkel werd in november door de
Walburgpers het eerste boekje over De Acht Kastelen
van Vorden overhandigd.
De hoofdprijs van de Sint Nicolaasaktie ging dit jaar
naar mevrouw D. Viegen uit Warnsveld.

De gemeenteraad van Vorden begint schik in haar werk
te krijgen. Toonde de begroting 1971 reeds een over-
schot, voor 1972 sloot de begroting met een batig saldo
van drie ton.

Een unieke opening van een afdeling van Villa Nuova

Met dit optimistische geluid besluiten we ons jaarover-
zicht en hopen wij dat het komende jaar voor al onze
lezers(essen) een gelukkig jaar mag worden met meer
„ups" dan „downs".



Benzinestation ARAL Morden

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG 1972

Wij wensen u

een voorspoedig 7972

BAKKERIJ VAN ASSELT

Nieuwstad 9, Vorden Linde, Vorden

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

A. Beeftink en personeel
Joostinkweg 12 - Vorden

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG 1972

H. J. Berends
Landbouwsmedei-y en konstrukties . Linde

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Sigarenmagazjjn — IJssalon

D. Boersma
Dorpsstraat 6

Auto Boesveld
VORDEN

wenst al haar cliënten

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

FA H. J. BOSCH & ZN

Timmer- en aannemersbedrijf

wenst vrienden en haar clientèle

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

DE WELKOOP-L4NDBOUWW/NKELS
te Hengelo G, Linde, Ruurlo en Vorden

wensen u

EEN VOORSPOEDIG 1972

V.L.C. „DE GRAAFSCHAP"
Afd. Welkoop-Iandbouwwinkels
Hengelo G, Linde, Ruurlo en Vorden

Boekhoudbureau & Makelaarskantoor

J. W. M. Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-Etman

wenst cliënten en vrienden

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Beatrixlaan 18

GARAGE

Drikus Groot Jebbïnk
EN MEDEWERKERS

A. R. Heuvelink
Kranenburg - Mengvoedercentrale RUVEVO N.V.

wenst alle afnemers, vrienden en
kennissen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

BAKKERIJ HOF, de echte bakker

Het Hoge - Vorden

wenst u allen

EEN VOORSPOEDIG 1972

Een gelukkig 1972
voor u allen wordt u
toegewenst door

Smederij H. VAN ARK

FA O. J. BARINK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

FA G. BARGEMAN & ZN
wenst allen een
gelukkig en voor
spoedig nieuwjaar

FAM. BEERNING
wenst alle clientèle
en bekenden
gelukkig nieuwjaar

BERVO en personeel
wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

JOH. BOERS
Vee- en varkenshandel

wensen vrienden en
cliënten een
gelukkig nieuwjaar

Schildersbedrijf - verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden

wij wensen clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

FA B, A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

H. J. BOSMAN
Loonbedrijf - Larenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wasserij
BRANDENBARG
B. Siebelink

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

A BRANDENBARG & ZN
vee- en varkenshandel

wenst zfln clientèle
een voorspoedig
nieuwjaar

Noodslachtingen tel. 05750-
9713 b.g.g. 05752-1270

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FOTO DOLPHIJN

J. J. DIJKERMAN
Bloemen - Planten
Groente - Fruit

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

Autorijschool
„DE EENDRACHT"

wenst allen een
geslaagd 1972

Wij wensen allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Sigarenmagaztjn
'T CENTRUM
G. W. EJjerkamp

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Aannemersbedrijf Harmsen
en
Doe-het-zelf Centrum

FIRMA GOSSELINK""
Transportbedrtjf

wenst clientèle en
bekenden, een voor-
spoedig nieuwjaar

Sigarenmagazijn
Boek. en kantoorboek-
handel
„JAN HASSINK"

wenst allen
voorspoedig
nieuwjaar

Administratiekantoor
S. A. HTJIZINGA & ZN

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Aan al onze vrienden
en klanten een
goed en voorspoedig
nieuwjaar

FA HIETBRINK
P. DEKKER

JANSEN
't Schoenenhuis . Pedicure

wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

D. J. JANSEN'S N.V.
Vee en Vlees
en medewerkers

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Hoveniersbedrijf
Fa Gebr. KETTELERIJ
en personeel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

KEUNE
wenst alle clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig
nieuwjaar

Wij wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE KITRZ
Industrieweg 7
Burg. Galléestraat 48

WIJ WENSEN U ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

B.V. Machinefabriek G. ten Have

Industrieweg - Vorden

Familie Helmink
EN MEDEWERKERS

Manufakturen - Konfektie - Woninginrichting

wenst allen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Slagerij Jansen

Wij wensen allen

EEN GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij hopen u ook in 1972 op prettige
wijze te bedienen.

KEURSLAGER
'n goeie, slager

Het bestuur van de buurtvereniging

Kranenburgs Belang
wenst u allen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

EEN HEEL JAAR LANG
DE ALLERBESTE WENSEN

VOOR ALLE MENSEN

Door Frans: u weet wel

Frans Kruip

Garage Kuypers
EN PERSONEEL

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. Lammers
Meubel en lederwaren

Boekhoudbureau

Klein Lebbink
B. J. MAALDERINK - R. J. THOMASSEN

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

EEN VOORSPOEDIG EN

GELUKKIG NIEUWJAAR

wenst u

Fa Marlens
wapen, en sporthandel, Zutphenseweg

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
WORDT U TOEGEWENST DOOR

Biggen-, varkens- en veehandel

A. Meenink
Zutphenseweg C 72 - Telefoon 1573

Fruitteeltbedrijf Medler
H. Huitink - Vorden

wenst al zijn clientèle, vrienden en

kennissen een

VOORSPOEDIG 1972

SLAGERIJ M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. F. LEBBINK
Onstein E 47

A. J. LETTINK
Smederfl

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

Wij wensen allen
veel heil en zegen

H. LUTH, Nieuwstad 4
Textiel . Konfektie

Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

FAM. A. J. W. MEMELINK
Vivo - Z.B.

wenst u allen
gelukkig nieuwjaar

ALG. BOND .MERCURIUS'
afdeling Vorden

wenst zijn leden en
huisgenoten een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FAM. W. PARDIJS

J. REINTJES
Alle verzekeringen

wenst clientèle
en vrienden
een
gelukkig nieuwjaar

Wfl wensen u een
gelukkig nieuwjaar

FAM. G. REMMERS

H. J. REMMERS
Zutphenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een goede jaarwisse-
ling en een voorspoe-
dig 1972 met goede
eetlust

FAM. SCHURINK
Bakkerij

J. SLAGER
Burg. Galléestraat

wenst clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en kennissen een
alleszins
gelukkig nieuwjaar

SMIT
Zutphenseweg

Wij wensen onze
cliënten en kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FA SUETERS-SESSING
Kranenburg

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Schoenmaker^ VISSER
Zutpherseweg

Slagerij
B. G. VLOGMAN
v/h Kieskamp

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Varkens- en paardenhandel
G. H. VOSKAMP

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig 1971 toe

Drogisterfl
DE OLDE MEULLE
J. M. v. d. Wal & Zn
Gediplomeerd drogist

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen alle
clientèle, vrienden en
kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar /

FAM. WEUSTENENK
en personeel
schildersbedrijf 't Hoge 31

Gelukkig en een
voorspoedig 1972
wordt u toegewenst
door

Banketbakkerij
J. WIEKART

J. H. WILTINK
wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig en

, gezegend nieuwjaar

DINY WOLSING
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden een
gelukkig nieuwjaar

TH. B. WOLTERING
Loonbedrijf
Onstein E 86 - Tel. 6665

Benzinestation „t Medler"
A. J. EIJKELKAMP

WENST ALLEN EEN GELUKKIG
EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen al onze clientèle
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café . Sujterfl

„'t Wapen van 't Medler"
FA GEBR. EYKELKAMP . Telefoon 6634

OUDEJAARSAVOND GESLOTEN

Bakkerij en icvensmiddelenbedryf

Oplaat
WILDENBORCH

wenst allen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Het bestuur der sportvereniging

„Ratti"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
en poolleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

V<v_ rn varkenshamlcl

J. G. Reintjes
het Wiemelink 47

wenst allen een

VOORSPOEDIG EN GELUKKIG
NIEUWJAAR

Fa H. J. Ruiterkamp & Zn

Timmer- en aannemersbedrijf

wenst vrienden en bekenden in alle
opzichten een

VOORSPOEDIG en GELUKKIG 1972

Levensmiddelenbedrijf
Café-Restaurant-Siytery

P. B. H. Schoenaker
KRANENBURG

wenst allen

EEN PRETTIGE JAARWISSELING
EN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

RAADHUISSTR.. VOROEN

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Autorijschool Schuppers
Telefoon 1913

wenst leerlingen, oud-leerlingen,
vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

P.S. De theorie-avond by café Eskes is verschoven
naar de DONDERDAG. Eerste theorie-avond op
6 januari a.s.

U WENSEN WIJ MET ELKAAR
PRETTIGE FEESTDAGEN EN
HOPEN U IN 1972 IN GEZOND-

HEID TE MOGEN BEGROETEN

Automobiel-, garage- en rijwielbedrijf

TRAGTER en personeel

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

Fa Uenk-Bongers
Vorden



Café Uenk
wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Schildersbedrijf

J. M. (Siterweerd en personeel

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Redaktie en bezorgers van

Contact wensen u allen

gelukkig Nieuwjaar

Veilig Verkoer Vorden

wenst u voor 1972:

EEN BEHOUDEN ONDERWEG
ZIJN EN EEN
VEILIGE THUISKOMST

Vamor rijschool
(J. BULTMAN

WENST ALLEN EEN GESLAAGD
NIEUWJAAR

VOETBALVERENIGING

„Vorden"

wenst leden, donateurs en
toto-deelnemers

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SCHILDERSBEDRIJF

Van der Wal N.V.
Het Hoge - Vorden

Wij wensen allen

EEN GELUKKIG EN
v VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bloemisterij We/smezic/it

G. Klein Haneveld - Nieuwstad - Vorden
f.

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kranenbarg
EN PERSONEEL

Fa Koerselman
wenst allen

EEN VOORSPOEDIG 1972

Voor

CORDUROY-,

TERLENKA- EN

HELANCA PANTALONS

is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAGAVOND 3 JANUARI

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNENBULT
AANVANG 20.00 UUR

DEEL 12 — 30 december 1971
ONS NIEUWE STRIPVERHAAL

HET BISON DUEL
EetiwerbodteeHu moet u ook

ieh doen, Kun t ufamilie in Hay$
martinden?

ttdwrliezen!

Vooruit, nu fat v het/mmVAH "BüFMlQ BiLLKOMEH.
falofitiereiïHetzalurecHt

Houd hem aan de
manen vfót en fat
tem volkomen vrJt

H'j»inte/lfreif?er
dan een ruiter!

KLOMOPDEBOHEtt
ÜETKWEEPKHAUEN.

Enuatsaatvdwt?
JH& er ook heen,
waar ik moet lanf-

*\BtLL HEEK HMR flCHTERHA TOT Z'l OIT ff£TO£'
'>'\ Z'KHTVERMENEH

HETPMRD SPITSTE DE OREN
BÜH6EM6HEL W£6 ÏH DE

VAH Uw C/ry.
B/U FLOOT /k\ SCHEL
EH SCHOOT

Centrale verwarming
om zelf fe bouwen,
overal alles heerlijk warm!

Vraag vandaag nog alle inlióhtingen.

A. B. NIJENHUIS
Vorclen - De Steege 5 - Telefoon 05752-1843

607e Ned. Staatsloterij
AANVANG VERKOOP 17 jan. 1972

Nieuwe bestellingen gaarne vóór
8 januari 1972

BECKING
Spalstraat 12 - Hengelo G - Telefoon 05753-1957

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :iM

Ook deze wintermaanden van 29 nov. f.m. 7 maart 7972 verzorgen wij uw binnen-

schilderwerk met subsidie ad ƒ 15,- per ma/ dag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

GEMEENTE VORDEN
Het gemeentebestuur van Vorden maakt bekend,

dat vrijdagmiddag 31 december a.s. ALLE ge-

meentelijke diensten voor het publiek gesloten zijn.

Het gemeentebestuur voornoemd.

Relaties van de bank die nog niet in
het bezit zijn van een

KALENDER VOOR 1972
kunnen deze aan onze loketten ver-
krijgen zolang de voorraad strekt.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Meisjes vanaf 14 jaar en oudere da-
iiH's die interesse hebben het Vordens
Dameskoor te versterken en tevens
als groep zelf lichte nummers te
zingen, worden voor kennismaking
uitgenodigd

op donderdag 6 januari om 79.00 uur

in de zaal van „'t Wapen van Vor-
den" (F. I'. Smit).

SNOEP VERSTANDIG

EET EEN APPEL!
ALLE SOORTEN APPELS
GOUDREINET, COX ENZ.

HAND- EN STOOFPEREN

Doyene du Comic

GOLDEN DELICIOUS
vanaf ƒ 4 , — per kist

A.s. vrydaff oudejaarsdag verkoop
van 9 tot 12 uur in de schuur van
't Medler

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK



HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 - VORDEN

SPECIAAL AANBEVOLEN SCHOTELS

VERSE KREEFT
HORS D'OEUVRE
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSLA
RODE ZALMMAYONAISE
BITTERBALLEN
VLEESKROKETTEN
VLEESPASTEITJES
BORRELGARNITUUR ENZ.

GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN !

BINNEN- EN BUITENLANDSE
LIKEUREN, WIJNEN EN
GEDISTILLEERD
PRACHTIGE ZAAL
BESCHIKBAAR VOOR
BRUILOFTEN EN PARTIJEN
EN TEVENS KLEINE
VERGADERZALEN

Wij wensen u een voorspoedig 7972

Gevraagd: Net kosthuis in
Vorden voor jongeman.
Inlichtingen bureau Contact

Gezocht door onderwijzeres
in Vorden ruime kamer (s)
bij voorkeur met kookgele-
genheid. Eventueel pension.
Brieven aan me j. M. E.
Schelling, Burg. Galléestr. 6
Vorden

Te koop: Citroen Dyane 435
b.j. '69 23.500 km z.g.a.n.
J. Eckhardt, Wilhelmina-
laan 4, Vorden

Verdien
een piek
door uw
abonnementsgeld
op tijd
te betalen.
Dat kunt u
vlug verdienen!

Kent u
reeds onze

TAPIJT
VOORDELEN ?

Grote kollektie
kamerbreed tapijt

Uit voorraad te leveren

Geen keus meer m 311
van kleine staaltjes

Alles onder volle
fabrieksgarantie

Uitsluitend merkartikelen

Wordt vakkundig gelegd

Werkloon wordt niet
berekend

7IE ONZE'TAPIJTENHAL
ACHTER DE WINKEL

TJw tapijtzaak . . .

WONING tNRICHTJNG'
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zojuist ontvangen:

dames
breeches
HET IDEALE PANTYBROEKJE
VOOR OUDERE DAMES

diverse dessins

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

H.H. LANDBOUWERS,

Wie gaat met ons mee naar de

landbouwbeurs
op 77 januari a.s. in de
RAI te Amsterdam?

Gaarne opgeven vóór 10 jan. a.s. by

H. J. BERENDS
Smederij - Lindesew. 19 - Vorden - Tel. 05752-6730

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond vanaf 19.30 uur.

Iedere vrtjda;
^P

kmarkt

22 jan.

27 jan.

29 jan.

29 jan.

7 febr.

10 febr.

11 febr.

11 febr.

12 febr.

13 febr.

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wüdenborchseweg

Kindercantorij (leeftijd 8-12 jaar) zater-
dagmorgen 11.15-12 uur katechisatielo-
kaal Kerkstraat 15

Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-
jers in zaal Schoenaker

Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

Film Jeugdsoos

Feestavond volleybalvereniging DASH
in café-rest. „'t Wapen van 't Medler"

EHBO-lezing rayon Zutphen

Operette-avond OLS dorp

Operette-avond OLS dorp

Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker

Carnaval voor gehuwden in de feestsalon

Kindercarnaval ('s middags) in de feest-
salon

13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de
feestsalon

14 febr. Groot carnaval in de feestsalon

15 febr. Groot carnaval in de feestsalon

15 febr. Nutsavond in het Jeugdcentrum

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

GEVRAAGD:

verkoopster of
leerling-
verkoopster

voor onze zaak

5-daagse werkweek.

H.LUTH
Nieuwstad ~ Vorden

Betaal voor 1 jan. a.s.

uw abonnementsgeld

u bespaart f 1.- inkasso

Verkoop 2e hands auto's:

'JFe staan achter je
maar voor hoe lang?
Onlangs kregen we bij de NOB Technische Dienst op het
hoofdkantoor in Rijswijk, bezoek van een een vervoer-
der, die goed in de nesten zat. Enige maanden tevoren
had hij van de verkoper van een importeur die in het
desbetreffende rayon ook als dealer optreedt, een ge-
bruikte wagen gekocht. Zo op het oog stond de wagen
er behoorlijk bij en omdat de verkoper hem verzekerde
dat de wagen ook technisch in prima staat verkeerde
was onze vervoerder na enige aarzeling over de vrij
forse vraagprijs heengestapt. Hij had de wagen ook
niet eerst laten keuren want de verkoper had hem im-
mers verzekerd „dat hij achter hem bleef staan" als
zich onverhoopt moeilijkheden zouden voordoen.

Die moeilijkheden waren echter al snel gekomen o.a. in
de vorm van een hoog smeerolieverbruik. Ook op andere
onderdelen liet de wagen te wensen over maar het viel
niet mee de wagen een paar dagen uit bedrijf te nemen
voor reparatie, want onze vervoerder had handen vol
werk en hij wilde vanzelfsprekend zijn klant liever niet
teleurstellen; er moest geld in het laatje komen, want
hij had immers net een dure auto gekocht.

De financiële konsekwenties van die aankoop waren
inderdaad niet gering, want hoewel ten aanzien van
enkele kleine mankementen de leverancier wat coulance
toonde, ontving onze man over andere reparaties, waar-
onder die aan aan de motor, rekeningen die er niet om
logen. Zijn eerste reaktie was wel begrijpelijk: „betaal
ik niet, nu niet en nooit niet". De importeur begon ech-
ter al spoedig aan te dringen en dreigde met een ge-
rechtelijke vervolging. Met de brief van de advokaat in
zijn zak kwam hij naar ons toe om raad te vragen.

Al pratende werd het snel duidelijk dat het onze ver-
voerder niet gemakkelijk zou vallen zich de tegenpartij
van het lijf te houden. Natuurlijk meende hij zich te
mogen beroepen op de verzekering van de verkoper die
door dik en dun achter hem zou staan. Helaas dit was
ijdele hoop. De man die hem de wagen had verkocht was
in de tussentijd bij een ander bedrijf in dienst getreden
en kon dus persoonlijk voor deze klant niet meer in de
bres springen. De importeur had geen enkele belang-
stelling voor een gesprek over deze nare zaak en had
slechts één wens, namelijk dat de rekening op zo kort
mogelijke termijn zou worden betaald. Toezeggingen van
al of niet meer in dienst zijnde employé's werden weg-
gewuifd met de formele vraag: wat staat er op papier
o, er een eventueel door ons te geven garantie op deze
wagen.

Er stond niets op papietv behalve dan het kenteken van
de wagen en de groott^«.n de koopsom op de aankoop-
nota die inmiddels al lang betaald was. Zo gaat dat in
de tweedehands handel: boter bij de vis.
Samen met onze juristen hebben wij nagegaan wat er
gedaan zou kunnen worden om de zo teleurgestelde ver-
voerder uit de moeilijkl^den te helpen. Hoe we het ook
bekeken, steeds moes^^ konklusie zijn dat zijn zaak
zeer zwak stond. Juridisch was er geen vuist te maken
omdat er niets zwart op wit stond, terwijl een beroep
op verborgen gebreken in dit geval ook geen enkele
kans op sukses had.

In technisch opzicht waren er wél konkrete bezwaren
aan te voeren, zodat de enige weg die openstond was
om door middel van een gesprek met de leverancier tot
een minnelijke schikking te komen. Die laatste had
daar kennelijk geen behoefte aan, stelde zich eenvoudig
op het standpunt dat onze vervoerder de wagen gekocht
had zoals die er stond en dat hij er slechts voor te zor-
gen had dat openstaande rekeningen per kerende post
werden betaald. Dat heeft ons lid dan maar gedaan. Met
een bloedend hart.

De les uit deze trieste gebeurtenis ligt voor de hand:
weer eens was een koper van een gebruikte wagen (te)
goed van vertrouwen. Kende hij immers de man die hem
de wagen wilde verkopen al niet veel langer dan van-
daag en was die man niet in dienst van het bedrijf dat
toch wel een bekende naam had? Mocht hij er dan ook
niet van uitgaan dat de kreet „we staan achter je" méér
zou zijn dan een holle verkoopleuze ? Natuurlijk had hij
dat mogen verwachten, maar toen de nood aan de man
kwam gaven noch de vertegenwoordiger, noch de im-
porteur thuis. Alle rekeningen moesten tot de laatste
cent worden betaald. Een beroep op garantie ging niet
op omdat de leverancier zich op geen enkele wijze ge-
bonden had.

Dit was niet de eerste keer dat een koper van een ge-
bruikte auto dupe werd van een in administratief op-
zicht wat lichtvaardig gekochte auto. Natuurlijk blijft
het kopen van objekten als gebruikte wagens altijd een
kwestie van vertrouwen, maar ook al is dat vertrouwen
aanwezig en gerechtvaardigd dan nóg doet men ver-
standig om bepaalde toezeggingen over de staat van de
wagen en de garanties achter de wagen zwart op wit
te laten stellen. Daarbij moet dan tevens duidelijk wor-
den vastgelegd gedurende welke periode die garantie
geldt, of er wellicht nog een bepaalde kilometerbeper-
king van toepassing is en of de verkoper onder de ga-
rantiebepalingen zowel de onderdelen moet vergoeden
als het arbeidsloon voor zijn rekening neemt. Goede le-
veranciers van gebruikt materieel hebben deze bepa-
lingen meestal in een standaard-kontrakt opgenomen
en de adspirant-koper doet er verstandig aan deze „klei-
ne lettertjes" zeer aandachtig te lezen.

Extra opgepast met uit buitenland afkomstige auto's

Los van de vraag in welke saat een eventueel aan te
kopen gebruikte wagen verkeert, is het van het grootste
belang dat gegadigden zich ervan overtuigen dat er
voor de wagen een geldig Nederlands kentekenbewijs is
afgegeven. Is dat kentekenbewijs aanwezig dan loont het
de moeite na te gaan of de daarop vermelde gegevens
nog wel kloppen.
Extra voorzichtigheid is geboden als er géén kenteken-
bewijs voorhanden is. Ligt dat nog bij de vorige eige-
naar, is het misschien verloren gegaan of gestolen of is
er wellicht nooit een kentekenbewijs voor deze wagen
afgegeven? Dat laatste is het geval bij gebruikte wa-

gens die uit het buitenland komen en nog niet in Ne-
derland zijn geregistreerd. Zo'n wagen moet men nooit
kopen zonder duidelijk en tijdig het voorbehoud te ma-
ken dat de koopovereenkomst eerst van kracht wordt
en de koopsom eerst verschuldigd is wanneer de wagen
door de Rijksdienst voor het Wegverkeer is gekeurd en
een kentekenbewijs is afgegeven.
Wie als partikulier een gebruikte auto koopt zonder ken-
tekenbewijs kan voor allerlei moeilijkheden komen te
tsaan, zeker als het om een type of een uitvoering gaat,
dat bij RDW niet bekend is. Dan loopt men wel degelijk
het risiko dat in het geheel geen kentekenbewijs kan
worden verstrekt en zit de koper met een wagen waar-
mee hij niet op de weg mag komen. Vandaar ons advies:
koop nooit een gebruikte auto zonder het kentekenbe-
wijs te zien en zonder u ervan te overtuigen dat het
getoonde kentekenbewijs ook beslist bij deze wagen
hoort.

Een schip
op het strand is
een baken in zee
In de vroege morgen reed een vrachtauto dwars door
de middenberm van de 's-Gravendykwal te Rotterdam
op een personenauto, die op de andere rijbaan in te-
gengestelde richting reed. De lichte personenauto werd
totaal vernield; de 21-jarige bestuurder van de personen-
auto werd gedood. De bestuurder van de vrachtauto
heeft zich na het ongeval uit de voeten gemaakt. By een
onderzoek bleek dat htf de vrachtwagen had gestolen.
Dit voorval heeft ons weer doen beseffen welk een zware
verantwoordelijkheid op de autobezitter rust. Want men
mene niet dat de bewering van de eigenaar van deze
auto, dat de auto gestolen was, voldoende is om deze te
vrijwaren voor de gevolgen van dit ongeval.

Op de eerste plaats blijft de eigenaar, voorzover meit een
auto een overtreding van de verkeerswetgeving wordt
begaan, daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk, wanneer
niet bekend is wie die auto op dat ogenblik bestuurde
en de eigenaar ook niet binnen de door de ambtenaar
van het Openbaar Ministerie gestelde termijn bekend
maakt, wie de bestuurder geweest is (art. 40 WVW).
Wanneer de auto, zoals in bovenbedoeld geval, gestolen
was en de dief er na het ongeval tussen uit kon gaan,
zal de eigenaar niet in staat zijn mede te delen wie zijn
auto bestuurde, en daardoor in beginsel aansprakelijk
zijn.

Pas wanneer de eigenaar aannemelijk kan maken dat ue
auto tegen zyn wil gebruikt is en dat hij zulks redelyker-
wys niet heeft kunnen voorkomen, zal hij een strafver-
volging kunnen ontgaan.
Vooral zij, die gedwongen zijn hun auto's 's nachts op
de openbare weg te laten verblijven, dienen er dan OOK
voor te waken dat onbevoegden zich niet van het voer-
tuig kunnen meester maken.
Naast de strafrechtelijke verantwoordelijkheid rust op
de eigenaar echter ook een civielrechtelijke verantwoor-
delijkheid. In boven aangehaald ongeval komt de bij-
zonueie civielrechtelijke verantwoordelijkheid van de
auto-eigenaar, die is neergelegd in artikel 31 WVW,
wel niet voor toepassing in aanmerking omdat hier de
botsing plaatsvond met een ander motorrijtuig, dat in
beweging was. Als echter door het ongeval een voet-
ganger of ander niet-motorisch verkeer getroffen was,
zou de eigenaai» van de auto ook civielrechtelijk ten
volle verantwoordelijk zijn voor de schade, zolang niet
vaststaat dat de auto gebruikt werd door iemand die
daartoe niet bevoegd was.

En zelfs in dit laatste geval gaat de eigenaar nog niet
steeds vrijuit. Want artikel 31 WVW zegt ook, dat de
eigenaar aansprakelijk is voor de gedragingen van de-
geen, door wie hij het motorrijtuig doet of laat rijden.
Onder dut laten rijden is mede te begrijpen het door zor-
geloosheid niet beletten dat een ander met het voertuig
gaat rijden. Wanneer dan ook aan de auto geen sporen
te vinden zijn dat de dief zich met geweld toegang heeft
moeten verschaffen - of zelfs vast zou komen te staan
dat het kontaktsleuteltje zich nog in de auto bevond! -
zal de eigenaar, ofschoon zelf slachtoffer van de diefstal,
toch aansprakelijk zijn voor de schade die door zijn ge-
stolen auto werd aangericht.

Woningverbetering
Door het ministerie van Volkshuisvesting wordt bericht
dat ook deze winter het subsidie voor woningverbetering
met '20% wordt verhoogd, indien de werkzaamheden
worden uitgevoerd door bouwpatroons en-of hun werk-
nemers tussen l december 1971 en l maart 1972.
Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
de betrokkene in zijn vrije tijd worden uitgevoerd, blijft
de gewone premieregeling van kracht.
Ter informatie volgen hierna de subsidiebedragen, die
op grond van de gewone premieregeling door het rijk
worden toegekend:

a. het vervangen van een primitief privaat ƒ 240,—;
b. als a) met het maken van een ruimte daarvoor

ƒ 360,— ;
c. het aanbrengen van een douche-inrichting ƒ 240,—;
d. als c) met het maken van een ruimte daarvoor

ƒ 360,— ;
e. het vervangen van een primitieve keukeninrichting

ƒ 360,— ;
f. als e) met het maken van een ruimte daarvoor

ƒ 900,—.

De rijksbijdrage voor overige verbeteringen aan wo-
ningen (o.a. in verband met indeling of van het woon-
gerief) bedraagt maximum ƒ 2000,—, vermeerderd met
éénderde deel van de hierboven onder a) t.m. f) ge-
noemde bijdragen; voor zover deze op de verbetering
betrekking hebben.

De hiervoor genoemde bedragen worden met 25% ver-
hoogd door de gemeente, terwjjl het rijk de in de aanhef
genoemde verhoging van 20% geeft voor winterwerk.
Nadere inlichtingen betreffende de regeling worden
verstrekt door gemeentewerken.


