
Donderdag 11 januari 1973
34e jaargang no. 41
Uitgave: drukkery Weevers B.V., Nieuwstad 12,
Vorden, telefoon 05752-1404, giro l 20 58 87
Wrschjjnt eenmaal per week
Abonnement f 15,- per jaar
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Komt er een peuterspeelzaal
in Vorden?
In bijna alle omringende gemeenten is een peuterspeelzaal
Ook in Vorden zijn ouders, die het belang van een peuter-
speelzaal inzien. Daarom dit initiatief !
Wat is nu een peuterspeelzaal?
H i e r i n kunnen 2-4 jarige peuters regelmatig (een of meer
vaste ochtenden per week) spelen op een bij hun leeftijd
passende wijze en onder toegewijde en verantwoorde lei-
ding. Het kind v ind t er alle ruimte en materialen, die zij/hi
in haar/zijn ontwikkelingsfase nodig heeft.

De peuters spelen er o.a. niet a l ler le i groot en k le in speel-
goed, maar vooral met water, zand, klei, blokken, lappen
kis ten , verf enz.
Het moet er gezellig en huisel i jk zijn. Steeds dezelfde leidstei
is aanwezig, hetgeen het kind een gevoel van veiligheid
geeft.
Er wordt geakseptcerd dat het kind knoeit, schreeuwt, vals
zingt, van een stoel valt, kortom dat het alle dingen doet
L-n laat, die bij haar/zijn leeftijd passen.
De speelzaal is bedoeld voor alle politieke en godsdienstige
richt ingen. Kinderen van alle gezindten en uit alle milieu
/ i j n welkom.

Zowel de kinderarts , mevrouw Starkenburg, als de beide
plaatselijke doktoren en zuster Van der Schoot staan achter
di t i n i t i a t i e f .
Hoe meer geïnteresseerden, hoc meer kans dat dit plan zal
slagen. Hebt u interesse, vul dan het onderstaande in !

BON
Ondergetekende is zeer geïnteresseerd in het bestaan
van een peuterspeelzaal in Vorden.

Naam

2. Straat

3. Aantal kinderen 4 jaar)

4. Geboortedatum/data

5. Hoeveel ochtenden wi l t u gebruik maken van de
speelzaal per week

(S. Hoeveel bent u bereid te betalen per ochtend

l [andtekening

Ingevuld formulier in te sturen naar mevrouw Venhuis
De Steege 45 (telefoon 1945).

Nadere informatie kunt u krijgen bij:
Mevrouw Westerveld, Het Kerspel 4 (telefoon 1895)
Mevrouw Emsbroek, Zutphenseweg 44 (telefoon 1991)

Gemeente
nieuws

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

UITVOERING ALGEMENE BIJSTANDSWET
IN DE GEMEENTE VORDEN

In verband met de verhoging van het wettelijk mini-
mumloon tot ƒ 216,90 per week zijn de normen voor
verlening van financiële bijstand aangepast en wel
met ingang van l januari 1973.

De normen zijn nu als volgt (per week):

a. Voor een gezin zonder kinderen ƒ 125,15, te ver-
meerderen met woonkosten en de ziekenfonds-
premie.

b. Voor een gezin met minderjarige kinderen, die
voor kinderbijslag in aanmerking komen, of zou-
den komen:

Gezin met l k ind ƒ 127,70 te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag.

Gezin met 2 kinderen ƒ 130,25
Gezin met 3 kinderen ƒ 132,80
Gezin met 4 kinderen ƒ 132,80
Gezin met 5 kinderen ƒ 134,85
Gezin met 6 kinderen ƒ 134,85
Gezin met 7 of meer kinderen ƒ 136,90

c. Voor een onvolledig gezin:
Gezin met l kind ƒ 108,95
Gezin met 2 kinderen ƒ 111,50
Gezin met 3 kinderen ƒ 114,05
Gezin met 4 kinderen ƒ 114,05
Gezin met 5 kinderen ƒ 116,10
Gezin met 6 kinderen ƒ 116,10
Gezin met 7 of meer kinderen ƒ 118,15

d. Voor een alleenstaande met eigen huishouding en
huisvesting ƒ 87,60 te vermeerderen met de woon-
kosten en de ziekenfondspremie.

e. Voor een alleenstaande zonder eigen huishouding
en huisvesting ƒ 104,10 te vermeerderen met de
ziekenfondspremie.

f. De uitkering op grond van de Tijdelijke Rijks-
groepsregeling Bejaarden in bejaardenoorden be-
dragen (uitkering voor zak- en kleedgeld):
a. echtpaar per maand ƒ 180,50 (maximaal);
b. alleenstaande per maand ƒ 104,- (maximaal).

RUIMTELIJKE ORDENING

Vorig jaar werd in deze kolom al eens melding ge-
maakt van allerlei in Vorden bestaande bestemmings-
plannen, en wel bij de bespreking van de gemeente-
begroting. Er werd toen evenwel niets meer gezegd
dan dat ze bestaan of in bewerking zijn.

Vele mensen, die op het gemeentehuis informatie ko-
men vragen over hun konkrete problemen, blijken
dan voor het eerst in aanraking te komen met zgn.
planologische-, ruimtelijke- of bestemmingsplanaspek-
ten; en pas op dat moment ook bemerken zij, dat hun
zaak veel meer haken en ogen heeft dan werd ver-
wacht; deze situatie doet zich (uiteraard) vooral voor
wanneer iemand wil bouwen of verbouwen, al is het
maar een schuur of een duivenhok.

Het gemeentebestuur en de betreffende ambtenaren
op de gemeentesekretarie en gemeentewerken zijn
vanzelfsprekend steeds bereid u konkrete gegevens
te verstrekken over uw eventuele bouwplannen; aan
de andere kant lijkt het ook wenselijk wat algemene
informatie te verstrekken over de ruimtelijke ordening

in het algemeen en, in een later stadium, over de di-
verse bestemmingsplannen (en andere plannen) in het
bijzonder; dit temeer omdat door allerlei reakties van
de zijde van de burgers de vraag naar meer duidelijk-
heid over deze kwestie naar voren is gekomen.

Zoals wij dat op ander gebied ook reeds hebben ge-
daan, geven wij eerst een algemene inleiding; hier-
door kan een beter inzicht ontstaan over de positie
van Vorden en de Vordense plannen in het grote
(landelijk) geheel.

Wij beginnen weer met de struktuele opbouw van ons
land:
Rijk; Provincie; (gemeenten samen), en gemeente;
al deze staatsorganen bewegen zich op het gebied
van de ruimtelijke ordening:

a. Het Rijk - vooral het ministerie van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening - bepaalt het re-
geringsbeleid inzake de ruimtelijke ordening voor
het hele land; het kan plannen vaststellen voor be-
paalde onderdelen van ons nationale ruimtelijke
beleid, of geeft algemene nota's: bv. het ministerie
van CRM beweegt zich veelvuldig op het terrein
van de openluchtrekreatie;

b. De provincies kunnen zgn. streekplannen vaststel-
len; zo is bijvoorbeeld voor het gehele Oost-Gel-
derse gebied een streekplan in voorbereiding;

c. Diverse gemeenten samen ontwerpen zgn. inter-
gemeentelijke struktuurplannen, d.w.z. ze bepalen
samen hoe de toekomstige ontwikkeling in hun
gezamenlijk gebied zal zijn; soms betreft dit al-
leen een bepaald aspekt van de ontwikkeling, bv.
het aspekt van de openluchtrekreatie;

d. Elke gemeente afzonderlijk maakt struktuurplan-
nen en bestemmingsplannen.

Wat zi jn nu streekplannen, struktuurplannen en be-
stemmingsplannen; hoe is hun onderlinge relatie, en
in hoeverre binden zij de burger; hoe is bv. ook het
verband met de gemeentelijke bouwverordening?
Op al deze vragen hopen wij binnenkort verder in te
gaan.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

K ) . ( M ) uur ds. J. H. Jansen

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J . B. Kuhlemeier H. Avondmaal
19.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier H. Avondmaal

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur 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. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
(>••> de w-.'o V d:«:irnr. van 1900 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelacr, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

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 nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink), telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND -

GEBOREN: Ellen, dochter van A. A. Schuurman en W. E.
Wissels; Willem Garrit, zoon van W. Bielderman en G. M.
Weenk.

ONDERTROUWD: T. J. Parlevliet en S. G. Teunissen; G.
J. Kamperman en H. B. Ellenkamp.

GEHUWD: Geen.

OVERLEDEN: C. Eggink, 63 jaar, echtgenoot van R. G.
Krijt; W. Eggink, 88 jaar, echtgenoot van W. Oltvoort; J.
C. L. Dolleman, 77 jaar, echtgenoot van M. A. Valbracht.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A U

KOERSELMAN CASSETTES

.j



Ibers
SUPiRMARKT

presenteert:

KWALITEIT

SERVICE

LAGE PRIJZEN

Uit de slagerij
4 stuks GELDERSE SCHIJVEN HALEN

3 BETALEN!

WIENER SCHNITZELS

per 700 gram 140
KLAPSTUK met klein beentje

500 gram 298
RUNDERLAPPEN

500 gram 368
RUNDERROLLADE
heerlijk gekruid 500 gram 468
VARKENSFRICANDEAU
van de nam 500 gram 488
MALSE RIBLAPPEN

500 gram 498
ONS BEKENDE

SOEPPAKKET 238
Boterham worst 150 gram 79

Snijworst 150 gram 89

Palingworst 150 gram 89

Gekookte ham 150 gram 129

UIT ONZE DIEPVRIES

HAANTJES
7000 GR4M

Raak

VRUCHTEN

LIMONADE

literfles

89

Herschi

CASSIS

literfles 129

Elke 2e fles

89

De bekende

Sandeman

SHERRY

normaal 7.60 nu

595

Grote flakon

LUX AFWAS

van 340

voor

289

Literblik FRUIT-

COCKTAIL

nu per blik

slechts

179

Profiteer nu

Pak BR l NT A

normaal 99

nu voor

79

j PROFITEER NU!

mnminiiiiiiiiiiiiiimiiïiiiiiimtHi

Galden Amontiliad» WIJN
per fles f2,98 Bij 3 flessen

Smiths

potato of paprika CHIPS
grote baal geen 122 of 772 MAAR NU

Heerlijk koekje

KLETSKOPPEN

nu van 119

voor

89

Groot pak

WEEKEND

BISCUITS

nu per pak

89

Heerlijke

SLAGROOM

SNIT

nu voor

260

Pak a 8 st.

ZAND-

GEBAKJES

89

Grote zak vol

BANANEN

SCHUIM

van 89 voor

59

per zakje

van 70 voor

59

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

SUIKERKRANSJES
NU PER ZAK

PCD roodmerk

KOFFIE 500 gram

van 412

voor

369

Heerlijke

IJSCUPS

bakje a 200 gram

voor

89

Koffie

FILTERZAKJES

nr 6

98

Ardita DAMES.

VERBAND

nu 2 pakken

voor

109

Dïv. soorten

Yenco STER-

KLASSE DROP

voor

98

Yenz tafel-

strooier

HAGELSLAG

van 145 voor

129

Groente en Fruit
Heerlijke Jaffa SINAASAPPELEN

l O stuks

MANDARIJNEN Clementines
per net

Grote GR AP E FRUITS
7 voor

PRACHT BANANEN
per kg

BLANKE CHAMPIGNONS
250 gram

Panklare SOEPGROENTE
2 pakjes

Fijne handappel
COX d'ORANGE 2 kilo

Donderdag:
Panklare WITTE KOOL 500 gram slechts

Vrijdag:
SLANKE WITLOF 500 gram

Zaterdag:
MALSE KROPPEN SLA 2 voor

UIT ONZE DIEPVRIES
SPINAZIE 600 gram

Pak d 10
VISSTICKS nu slechts

500 gram hele
KUIKENPOOT voor

Pak a 4 stuks
KROKETTEN voor

Pak a 4 stuks
FRICANDELLEN van 104 voor

Pak a 12 stuks
BITTERBALLEN van 104 voor

198
198
179
98
139
98
198
25
85
85
89
159
295
85
95
95



Met zeer grote blijdschap
geven wij kennis van de
geboorte van ons zoontje
en broertje
WILLEM GARR1T
(WIM)
W. Bielderman
G. Bielderman-Weenk
Albért
Vorden, 5 januari 1973
Wilhelminalaan 6

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos die wij
bij ons huwelijk hebben ont-
vangen, zeggen wij u allen
hartelijk dank
Dik en Mimi Klein Bramei
Hengelo Gld, januari 1973
Het Stapelbroek 2

Wij betuigen u onze harte-
lijke dank voor de belang
stelling en vele bloemen en
kadoos ter gelegenheid van
ons huwelijk ontvangen
Joan en Marietje Huitink
Vorden, januari 1973
Kuurloseweg 60

Voor uw deelneming, be-
toond bij het overlijden van
onze geliefde vader, groot-
en overgrootvader
Ileiidriekus Jacobus Eg-giiik
betuigen wij onze hartelijke
dank

Uit aller naam:
tam. Kggink

Vorden, januari 1973
'Hooge Weide'

Voor de vele blijken van
medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
vader, grootvader en over-
grootvader
Antonie Hermanus Bosch
betuigen wij onze oprechte
dank

Namens de familie
A. Ribbink-Bosch

Vorden, januari 1973
Almenseweg 20

Koop nu voordelig
BEHANG bij:

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Tel. 1567

MMMMM^^

WIM HENDRIKSEN
en
ADDY HELM1NK

zijn verheugd u, mede namens hun ouders
in kennis te stellen van hun voorgenomen
huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op vrijdag 19 jan. a.s. om 11.30 uur
ten Gemeentehuize te Lichtenvoorde

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden
om 13.00 uur in de Ned. Hervormue kerk
te Hummelo door de Weleerw. Heer ds. Dun

Januari 1973

Vorden, H.v.Bramerenstraat 13
Doetinchem, Laurensstraat 38

Toekomstig adres:
Paulus Potterstraat 13, Lichtenvoorde

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal
Wildenbeest te Doetinchem

WfMWMMfJWWWWf^^

Op 14 januari hopen onze ouders

J. A. OVERBEEK
en
V. M. OVERBEEK-TE MOLDER

hun. 25 jarig huwelijksfeest te gedenken.

Uit dankbaarheid aan God zal op zaterdag 13 jan.
om 14.00 uur een H. Mis worden opgedragen m
de St Antonius van Padua kerk te Kranenburg-
Vorden

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven is de wens van hun kinderen

Vorden, januari 1973
Hamsveldseweg 4

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 13
januari van 16.00 tot 17.30 uur in café-
rest. Schoenaker te Kranenburg-Vorden

Heden heeft de Here van ons weggenomen m de
hope des eeuwigen levens mijn lieve man, onze
lieve vader, behuwd- en grrotvader

WILLEM EGGINK
echtgenoot van W. Oltvoort

in de gezegende ouderdom van 88 jaar

Vorden: W. Eggink-ültvoort
Doetinchem: H. Eggink

W. Eggink-Diepenbroek
Wim en Joke

Vorden: W. E. Eggink
Willie en Joop
Gerrie
Henk

Vorden, 5 januari 1973
Kapelweg 3

De begrafenis heeft op woensdag !0 januari
plaats gehad op de Alg. Begraafplaats, Vorden

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TOTAL

'l'ANK HET BIJ BcHÏHK

NIEUWSTAD — VORDEN

Adverteer steeds in Contact!

FRUIT IS GEZOND !

GOLDEN DELICIOUS
6 GULDEN ! per kist

LOM B ARTS

GOUDREI NETTEN

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fru/ffee/fbedri/f

MEDLER

Onze

begint
donderdag 18 januari

Koopjes halen.,
dus weinig betalen l

LOOMAN
Vorden

Het Groene Kruis
VORDEN

VOOR 1973 ' IS DE KONTRIBUTIE VASTGESTELD
OP f 17,50

Tot l februari 1973 kan de kontributie worden voldaan
door overschrijving op
POSTGIRO 847908
COOP. RAIFFEISENBANK - VORDEN
AMRO BANK - VORDEN
ten name van Het Groene Kruis te Vorden

IV a, l februari zal u een kwitantie worden aangeboden, verhoogd met f 0,75
inkasso- en administratiekosten

BALANS
Donderdag 18 januari

Lm. 27 januari

Herenafdeling
Heren kostuums f 98,—

Heren (colberts f 59,- f 49,—

Jongens kolberts f 9,75

Terlenka pantalons f 37,50 f 29,50

Terlenka regenjassen f 59,- f 49,—

Jongens jassen

met en zonder bontvoering

vanaf f 25,—

Heren
winterjassen en coats

vanaf f 69,—

Dit is slechts een kleine greep uit onze geweldige
aanbiedingen, kom gerust even binnen wippen
er is vast wel iets voor u bij !

Huishoudgoederen
Graslinnen lakens 150 br. ... f 10,75

Graslinnen lakens 180 br. ... f 12,25

Slopen f 2,95

Sneldrogers f 1,98

Badstof keukendoeken f 1,98

Baddoeken f 2,62

Ondergoed, lingeries enz.
Dames camisoles v.a f 2,89

Dames slips v.a f 1,75

Meisjes camisoles v.a f 1,50

Meisjes slips v.a f 0,95

Jongens singlets v.a f 0,95

Jongens slips v.a f 1,25

Heren singlets v.a f 1,65

Heren singlets v.a f 1,95

Flanel dames nachthemd ... f 12,95

Flanel heren pyama's f 12,95

Nylon huishoud dusters f 9,95

Katoenen huishoud dusters f 8,95

Heren weekenders f 10,90

Jongens weekenders f 5,90

Dames pullovers f 9,75

Kinder pullovers f 6,95

LUXE POLYETHER MATRASSEN

80 breed
90 breed

120 breed

MOLTON DEKENS

CHENILLE SPREIEN

1 persoons

2 persoons

GEWATTEERDE NYLON SPREIEN 2 persoons

f 59,-
f 69,-
f 84,-

. f 5,95

. f 7,95

f 22.9C

f 29,90

f 35,-

GEWATTEERDE KATOENEN DEKENS

met polyesther vulling f 32,50

STALEN LEDIKANTEN met randbevestiging

80x190... f 69,- 90x190... f 79,- 120x190 ... f98,-

DIYANBED met houten borden in moderne kleuren f 54,—

ACRYL DEKENS 150x220 f 26.5C

180x220 f 31,5C

MODERNE RUITDEKENS . 150x200 f 18.5C

L. SCHOOLDERMAN
Geopend 8-12.30 uur en 13.30-18.00 uur
Vrijdagsavonds open van 19.00-21.00 uur
Woensdagsmiddags gesloten

Raadhuisstraat 24 - Vorden - Telefoon 05752-7367



Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen en
kadoos, ondervonden bij ons
huwelijk betuigen wij allen
onze hartelijke dank
J. Hulshof
W. Hulshof-Lenderink
Ulft, januari 1973
Kwartellaan 47

B.z.a. gehuwde vrouw als
hulp bij ouder echtpaar
2 morgens per week
De Hanekamp 2, tel. 1955

Bouwland beschikbaar
maisteelt bij A. Wesselink
de Eldersmaat 5, Hackfort

Weggelopen: Schotse Collie
l ¥2 jaar oud, kleur rooo-
bruin wit, luisterd naar de"
naam Bunny. Wil degene
die hem gevonden heeft of
inlichtingen kan verstrek-
ken kontakt opnemen met
Derksen, Zutphenseweg ia
Vorden tel. 1334

Te koop g.o.h. uitneembaar
schuurtje afin. 3 m lang,
2,10 m breed en 1,90 m h.
W. Stokkink
Julianalaan 10 Vorden

Hulp gevraagd liefst voor
donderdag of vrijdagmorgen
Mevr. Heerink, Vorden
P.v.Vollenhovenlaan 3

Te koop l jaar oude kinder-
wandelwagen-kombinatie
B.v.Hackfortw. 32, Vorden

Vanaf l januari 1973 oefent
dr van Tongeren de huis-
artsenpraktijk uit in zijn
tijdelijke praktijkgebouw:

Hoek Horsterkamp-
Fr. Uhristinaiaan

Dit zolang de bouw van zijn
nieuwe woning duurt
Spreekuren: ma t.m. vry
van 8.00-9.30 uur
en volgens, afspraak
Spreekuur voor a.s. moeders
dinsdags 14.00-15.00 uur
Telefoon praktijkadres 1828
Tel. huisadres
(het Kerspel 34) 1678

Op de Wildenborch een
meisje gevraagd voor halve
of hele dagen. Goede wil
belangrijker dan ervaring
Mevr. Staring, Vorden
Tel. 6806 (lang laten bellen)

Te koop hoge noren mt 40
J. Golsteln
Enkweg 8 Vorden

Te koop gevraagd: mest
Boomkwekert]
SPIEGELENBEKG
Zutphenseweg 57 Vorden
Telefoon 1464

Aanvang verkoop nieuwe
STAATSLOTEN
maandag 15 januari
Mevr. J. Klein Haneveld-
van der Zee
Nieuwstad 57 Vorden
Telefoon 05752-1987

Het behang van 1972 wordt
opgeruimd !
Doe er uw voordeel mee
Verfhandel
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Tel. 1567

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Gevraagd:

pompbediende
mnl. of vrl.

G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45 te Vorden Tel. 05752-1217
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

G. Weulen Kranenbarg
Benzinehandel

TANK

MERKBENZINE
TEGEN VRIJE PRIJZEN I

Tankstation VORDEN
Enkweg 3 - Telefoon 05752-1811

Tankstation ZUTPHEN
Hagepoortplein 6 - Telefoon 05750-6356

RUSTHUIS

'De Wehme'
Voor spoedige indiensttreding of later
gevraagd:

2 HUISHOUDELIJKE

HULPEN
in- of extern

Bij voorkeur 18 jaar of ouder

Salaris volgens richtlijnen van de JNed.
Fed. voor Bejaardenzorg

Inlichtingen bij en schriftelijke of mondelinge
sollicitatie aan de direktrice van het rusthuis
'De Wehme', Nieuwstad 44 te Vorden (tel. 1448)

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
Vraagt met spoed

flink meisje
Normale diensten 5 dagen

Meerdere hulp aanweziig

DE ROTONDE
ANWB bondsrestaurant

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Fles HALFYETTE MELK van 74 voor 59

10 EIEREN met 30 cent reduktie

Spar THEEZAKJES van 94 voor 75

500 gram HAGELSLAG puur 139

Blik BRUINE BONEN van 95 voor 85

500 gram JONGE KAAS van 330 voor 228

Blik TOMATEN SOEP van 79 voor 69

PAK SPECULAAS van 98 voor 89

HAANTJES per kilo 298

l bus TOILETAIR van 246 voor 189

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 98

150 gram HAM van 149 voor 125

SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Hebt u onze prachtige

Wel koop/
tuingids
al ontvangen

Bestellijst ingeleverd voor 15 februari
geeft recht op

15% korting
op alle tuin- en bloemzaden

V.L.C.

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

GEVRAAGD

chauffeurs
G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45 te Vorden Tel. 05752-1217
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

Tapijt voordeel
Is er
voor u wat bij ?

Diverse stukken groot o.a.
600x400 495x380 305x400 505x400
1240x150 700x380 415x400 850x400
335x310 275x260

en vele andere voordelige stukken

ZIE ONZE SHOWROOM
ACHTER DE WINKEL

UW TAPIJTZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Opmunmq
van 18 t.m. 28 januari

*
RESTANTEN TRUIEN

VESTEN

JACKS

PANTALONS, SHAWLS

ROLSCHAATSEN

Wapen- en Sporthandel

artens
steeds doeltn/fendi

Zutphenseweg - Vorden

"CONCOKDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 14 januari

DANSEN
Muziek:

LA MARA

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Adverteer in Contact

PROFIL
ZELHEM

presenteert

Zaterdag 27 januari 's avonds 8.00 uur
in de zaal van het Nufsgebouw te Vorden

Entree f 3,25 - Balkon f4 , -

De grootste OORLOGSFILM allertijden in praehtijje kleuren

D. DAY (in Cinemascope)
met bekende akteurs

De Invasie van de Geallieerden in Norniandië op 6 juni 1944

Toegang 14 jaar Deze film man u heslist niet missen

Groot JEUGD-FILM-FESTIVAL
's middags 16.15 uur

Met o.a. de Comedy Gapers en vele andere leuke films, lachen van het
begin tot eind. Ouders laat ze genieten van deze films.

Jeugd t.m. 12 jaar f 1,60 Volwassenen f 2,10

Voor deze 2 grandioze films zijn er kaarten in voorverkoop verkrijgbaar
bij Sigarenmaga/jjn Eyerkamp, Zutphenseweg te Vorden

VROEGTIJDIG KAARTEN HALEN

OPRUIMING
18 jan. t.m. 27 jan.

MEUBELEN
GORDIJNEN
VITRAGES
VLOERBEDEKKING
enz.

Zie onze etalage en showroom

FA A. POLMAN
Woninginrichting

Vorden
Dorpsstraat 22
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Chauffeur-atleet Harren uit Voorst
hobby werd mijn beroep

„Ja meneer, komt u maar binnen. Oh, pas op mevrouw,
denk aan het trapje, ik help u wel even. Nou jongens, nu
zingen hè, het Vordense volkslied, allemaal tegelijk. Dames
en heren, hier ziet u dan links van u het bekende Feije-
noordstadion" . . .
Woorden en volzinnen uit het vokabulaire van GTW-tou-
ringcarchauffeur Johan Harren (Jan zeggen de meesten) uit
Voorst, die hij dgelijks gebruikt met een of ander gezelschap
„op de toer". Met zijn spontane, wat jongensachtige lach
klimt Harren uit de splinternieuwe DAF-touringcar, waar-
van de maatschappij er pas 12 „in de vaart" heeft genomen.
Hij is er trots op, niet zonder reden overigens, want dit
jaar is hij 25 jaar in dienst bij de Gelderse.

DE LANGE WEG NAAR HILVERSUM
Buschauffeurs zijn er honderden in ons land, maar Harren
is toch wel een zeldzame „vis" onder zijn kollega's; zijn
levensverhaal zal u hiervan overtuigen en ook een andere
visie geven van het zeker niet gemakkelijke „baantje" van
busbestuurder.
„Mijn vader was boer en zo was ik voorbestemd om - ach-
ter de ploeg - de boerderij aan de Klarenbeekseweg in
Voorst voort te zetten. Maar op 21-jarige leeftijd had ik er
genoeg van en op de langste dag van het jaar, 21 juni,
mocht ik in dienst komen als chauffeur bij de besteldienst
rayon Warnsveld-Vorden".
Maar hij wilde meer en begon geleidelijk aan bussen te
verhuren. Zijn initiatief werd beloond en de eerste rit reed
hij zelf met de zuivelfabriek de Wiersse naar de radiostad
Hilversum. Een sukses werd het niet, want hij wist de stad
en later ook geen enkele studio te vinden . . . zodat het
meteen ook de laatste rit werd, voor dit gezelschap ten-
minste.
Vanzelfsprekend maakte hij vanaf die tijd meer studie van
de routes en stippelde alles van tevoren goed uit om be-
slagen ten ijs te komen. Dat was ruim 18 jaar geleden; in
dat jaar bracht hij zes busreizen „aan de man", waaronder
ook een buitenlandse naar Tecklenburg in het Teutoburger-
woud - waar hij eerst met zijn eigen auto een kijkje ging
nemen om de juiste route te kunnen nemen . . . Harren is
nu helemaal overgestapt op de tour en verhuurt jaarlijks
honderden bussen. „Het wordt wel eens moeilijk, want de
mensen willen altijd dat ik meegaa, maar dat kan niet om-
dat er op een dag wel eens meerdere reizen zijn gepland."

CUPWEDSTRIJDEN
Jan Harren is tot in de verre omtrek een begrip geworden,
zo zelfs dat men hem vaak als een „zelfstandig ondernemer"
beschouwt. „Bij welke maatschappij bent u?" vraagt men
hem dikwijls. Legio zijn de voorvallen die hij meemaakt on-
derweg. „Eens gingen we met acht GTW-bussen naar een
Cupwedstrijd van Feijenoord. Een Vordense postbode stapte
op de terugreis in de verkeerde bus, die naar Winterswijk
ging, en ik maar wachten in Rotterdam. Hij kwam niet op-
dagen, de politie werd gebeld en met lood in de schoenen
tuften we Vordenwaarts. Wie schetst onze verbazing toen
we 's nachts aanbellend bij de ouderlijke woning van de
Vordenaar „de verloren zoon" al thuis vonden, lekker maf-
fend in zijn bed . . . Op de volgende reis naar Rotterdam
zat de postbode al een uur voor het vertrek uit Rotterdam
in de bus . . ."

NAAR BINNEN- EN BUITENLAND
In de loop der jaar heeft Harren een enorme dosis mensen-
kennis opgedaan en als een echte psycholoog weet hij met
jong en oud om te gaan. Bij scholen gaat er vaak een hoe-
raatje op als hij als chauffeur meegaat. „Ha, daar is-tie" roe-
pen ze dan, want de jongens weten dat hij graag met hen
voetbalt en ravot als er maar even tijd voor is.
Talrijk zijn de ritten die hij gemaakt heeft met allerlei ver-
enigingen, groepen en personen. Bv. de vv Steenderen, de
voetbalclubs van De Hoven, Vorden, Warnsveld, Cupwed-
strijden, naar de ijsrevue in Arnhem, ijsbaan Deventer, RAI
Amsterdam (12 in 1972). Echter ook naar het buitenland en
speciaal met de touwtrekkers naar de Europese Kampioen-
schappen (1969 naar Ierland). 1970 naar Londen, 1971 naar
Gothenburg en in september 1972 met de TTV Vorden naar
Wales. Verder met de landbouwschool Twello naar Dene-
marken, met de leerlingen van het Baudartiuskollege Zut-
phen naar Oost-Berlijn. In 1973 maakt hij met de Middel-
bare Landbouwschool Doetinchem een studiereis naar Zwit-
serland. Ook organiseert hij reizen voor Villa Nuova en de
plaatselijke scholen.

DE KEERZIJDE
Het leven van een chauffeur is echter niet alleen maar roze-
geur en maneschijn, 's Morgens voor dag en dauw er uit. Als
je te laat komt, raak je de ritten kwijt, wat me ook wel ge-
beurd is. Je moet altijd zorgen om goed gehumeurd te zijn
en fit, wat niet meevalt. Ook onder de ritten benut ik
mijn tijd, tijdens de koffiepauzes nog gauw even bellen of
organiseren voor komende trips. Als je 's avonds thuis komt

ligt er een hele waslijst te wachten. Gelukkig heb ik een
grote steun aan mijn vrouw en inwonende schoonvader die
veel regelen. De mensen bellen zowel overdag als 's avonds.
Bij een vergadering overleggen ze de reis en bellen dan nog
even. Het geeft niet of ik mijn bed uit moet, dat is de
klandizie, ze moeten op je aan kunnen. Eigenlijk kom ik,
vooral in de zomer, 24 uur per dag tekort . . .

Hoe is het met de slaap? „Oh, daar kan ik goed tegen en
ben er in getraind. Ik heb voldoende afleiding, maar ben
me bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt. Je
moet de mensen op hun gemak stellen en veel vertellen
tijdens de rit".
De nu 45-jarige Harren heeft een enorme liefhebberij voor
zijn beroep. „Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt.
Omdat ik uiteraard veel vergaderingen bijwoon, is het on-
mogelijk op een dienstrooster voor de lijndiensten te worden
geplaatst". Harren die met zijn naaste chef uit Zutphen en
de direktie in Doetinchem goed overweg kan, heeft pas de
beschikking over de gloednieuwe ^•F-touringcars. Een
prachtwagen met goede airconditioning en verwarming. „Net
een schouwburg" zeggen de passagiers als ze binnen komen."
Onder zijn klandizie mag hij ook de patiënten van het Al-
mense ziekenhuis rekenen, die met hun rolstoelen de bus in-
gaan. Daarvoor worden dan de zitplaatsen van de bus ge-
demonteerd. We zijn laatst met he^^iar de ijsrevue ge-
weest en draag de patiënten dan in e n u i t de bus.

SPORTMAN IN HART EN NIEREN
Als je dat zo allemaal hoort vraag je je af, hoe kan zo'n
man altijd zo fit blijven. Je moet toch een konditie als een
leeuw hebben om dat vol te houden? „Al meer dan 30 jaar
beoefen ik de voetbalsport in een van de elftallen van
Voorst, meestal als rechtsbuiten. Omdat ik niet rook en niet
drink en er ook geen behoefte aan heb, is mijn konditie
tip-top in orde. Daarnaast deed ik veel aan atletiek. Voor
enige jaren werd ik gehuldigd in verband met het 25-jarig
jubileum als aktief voetballer. Elke zondag kan ik niet
maar de elftalkommissie houdt er rekening mee."
Een belangrijk deel van zijn leven werd ingenomen door de
atletiek. Harren was in de jaren na de laatste oorlog een
gevreesd tegenstander bij veldlopen, marathons, crosses
enz. Hij is meer dan 20 jaar lid geweest van Daventria en
Voorst (afdeling gymnastiek en atletiek). In die tijd nam hij
aan allerlei evenementen deel; hij liep onder meer met Wim
Slijkhuis („net een ree") en Coby Schut uit Zutphen. De
Ronde van Twello (drie en vijf kilometer) bracht hij meer-
dere keren op zijn naam. Een van de grootste rivalen maar
nog altijd een goede sportvriend was de huidige direkteur
van Kluwer, de heer Van de Beid, die me eens zowel op de
drie als vijf kilometer bijna van de eerste plaats verdrong.
In Zutphen was Harren vijf jaren achtereen winnaar in de
Ronde van Zutphen die daarna niet meer werd georgani-
seerd omdat hij toch altijd won . . .

84 BEKERS EN MEDALJES
Hij was een specifieke 5 kilometerloper (rekordtijd 5 minu-
ten 4 sekonden). Omstreeks 1955 was hij zelf initiatiefnemer
voor de afstandsloop van Vorden naar Voorst, waarbij bur-
gemeester Van Arkel van Vorden en de politie buitenge-
wone medewerking verleenden. De bekende Kluivers uit
Eibergen werd toen winnaar van deze 18 kilometerloop,
Harren werd derde. „Bij Daventria heb ik een mooie tijd
gehad, eens lag ik zondags nog in bed te pitten toen ze me
ophaalden voor een wedstrijd in Nijmegen. Ondanks weinig
voorbereiding won ik deze vijf kilometerloop. Momenteel
ben ik nog lid van Hanzesport (de club van Aad Steylen)
uit Zutphen. Verleden jaar gingen we met een bus vol naar
de AVRO-cross in Hilversum (5000 deelnemers). Ik liep
wel mee, maar de konditie is wel minder geworden. De
grote medaljekast in Harren's woning getuigt van de vele
zegepralen die hij behaald, 84 bekers, bokalen, medaljes
en lauwertakken."

HARDLOPEN KUN JE NIET LEREN
Als vertegenwoordiger van de GTW die in Voorst, Zutphen,
Almen, Harfsen, Klarenbeek, Hall, Wilp, Brummen, Deven-
ter, Vorden enz. meerdaagse reizen, rondritten en zelfs boot-
reizen over de Rijn verhuurt, is hij bekend geworden. Hij
maakt nu ook zelf filmopnamen. Van de reis naar de Eu-
ropese Kampioenschappen touwtrekken in Zuid-Wales (sep-
tember 1972) maakte hij een fraaie serie dia's.
Muziekleraar Vredenberg uit Brummen die hem in zijn
jeugdjaren de eerste beginselen van het harmonium pro-
beerde bij te brengen had weinig sukses want hij vergat
alles. Meer sukses had Johan Harren op het vliegveld Teuge
waar hij met een gezelschap „de luchtdoop" onderging.
Toch houdt hij het op de begane grond. Als de „ongekroon-
de koning" van de autobus geniet hij een zekere populari-
teit. Harren zal zeker nog vele jaren met hetzelfde enthou-
siasme en de vitaliteit die hem kenmerkt langs de wegen
van binnen- en buitenland rijden.

Commentaar
De krante he'k deurekekken - ik heb elèzen dat ze nog
druk doende bunt een andere regeering in mekare te zetten.
Dat schient disse keer heelemaol niet glad te zitten. Wi'j
hebt ons wat emaakt - den èènnao laatsten november! In
d'n Haag zat de boel'vaste, en nou zolle wi'j de gank d'r
wel es weer inzetten. Daor wazzen liefhebbers genog um dat
karweitjen veur ons op te knappen.
Wi'j hadden n i k s te doene as naor et stemburoo gaon en
eur onze guns te geven - dan kwam et wel veur mekare!
Maor toe 's aovends de uutslag deurkwam stonne wi'j effen
verbaasd te kicken. Et lek wel of Sinterklaos d'r was ewes,
en op zien olden dag met „koek en gard" wat wonder te-
werke had egaon. Van wie'j veurtied meenen dat ze kuuks-
kes zollen kriegen gingen de zak in - die de zak in zollen
gaon kregen kuukskes. Wie eerlek meenen dat e braaf was
ewes kreeg et met de garre. Zie bunt 'r nog van uutertied,
en hebt angs dat ze weer wat verkeerd zölt doen. En nog
niet wieter ekommen as et gereedschap naozien en spiekers
tellen . . .! Eén van de grootste zörge is et geld - dat zit
net andersumme as veur veertig jaor. Toe heurn ik een
boerenkeerltjen vertellen: „Een annemmer had een kennis
van um anebaon veur viefduuzend gulden zien olde huus
op te rumen en een dubbel woonhuus op de plaatse weer
neer te zetten". Maor de vader had um eraon: „Jonge, be-
waart de centen maor, ze kont nog es tepasse kommen!"
„At ze allemaole d eknippe dichte holt geet 't niks uut,
maor daor kump ok niks bi'j in", zei dat kèèrltjen en dat
had e goed.
Maor nou lig et net ndersumme - at iedereene zien geld
lot waajen is d'r makkelek wat te griepen, maor ze bunt et
ok meteene weer kwiet. Et slimste is dat et niet op de
goeie plaatse terechte kump, veur de neugste dinge is d'r
dan niet wat en dat wodt de regeering maor op de nekke
eschaoven . . .

En nou ha'k zoo stiekem ehopt dat 't bi'j al die sprekkers
een paar waarn ewes die et lef hadden um tegen d'n draod
in te gaon - al zollen ze ok ruzie kriegen met iedereene.
Tegen de mensen dörven te zeggen dat die duurte veur een
groot deel eur eigen schuld is! Umdat et geld eur in de
hande brendt um van alle luxe eur possie met te kriegen.
Tegen de jongen, dat et in de eerste plaatse an eur eigen is
um te zien dat ze een huus kriegt - en andere mensen genog
met zikzelf te doene hebt. Dat ze daor eerder an mot den-
ken as an een ni'je brommer - neudig of niet neudig - of
een auto die ze ok kont missen . . .! Tegen de boern dat
et niks gien zin hef subsidie te geven um nog meer botter
te maken - de mensen gebruukt al te volle vet en zie straft 'r
zikzelf met . . . Tegen de middenstanders, dat de weerld
niks gien gebrek hef an groote winkelroeten en versierde
straoten, maor an vakluu, die de mensen goed en billek
helpt an wat ze neudig hebt! Tegen de pleiters veur nog
meer leerplicht, dat et geprot aouj^„extra vormingsdage"
op kosten van de baas maor van ^£* par deurdrievers uut-
geet - dat de jongen in al de vri'je tied die ze hebt genog
teunt dat de meesten die „vorming" gien bal interesseert!
Zie, dat ha'k nou wel es willen heurn van een paa- onder
al die keerls die daor in d'n Haag de boel wel es lieke
wollen zetten, 't Had bes können w^ren dat Sinterklaos daor
wel es bezunder goed aover te spr^Bkn was ewes . . .

d'n Oom.

Damrubriek
Deze keer weer een 33—28 opening:
1) 33—28, 18—23; 2) 34—30, 20—24; 3) 40—34, 14—20;
4) 30—25, 24—29? 5) 25 x 14, 29 x 40; op 9 x 20 volgt
32—27 + 1; 6) 45 x 34, 9 x 20; 7) 28—22, 17 x 28; 8)
34—29, 23 x 34; 9) 32 x 25 + 2.
Ondanks een fout die in het probleem van Contact nr. 39
zat, nl. een zwarte schijf op veld 39 die een witte moest
zijn, kwamen er toch nog 10 goede oplossingen binnen van
W. J. Bennis, W. Wolferink, A. Sikkema, H. Grotenhuis
ten Harkel, B. Hiddink, W. Verkerk, T. Jansen, G. Was-
sink, R. Lammers en Tj. Harmsma.

zwart

n... m. w, w, w,

wit
Ons nieuwe probleem is:
zwart 16, 18, 19, 23, 24, 26, 29;
wit 31, 32, 33, 35, 38, 39,40.
Wit speelt en wint.
Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Uitvoering
LAATSTE UITVOERING IN HET NUTSGEBOUW
DOOR VORDENS TONEEL
Op vrijdag 26 januari a.s. zal Vordens Toneel haar jaar-
lijkse uitvoering geven met het prachtige spel „Een bruid
kwam op bezoek" onder regie van de heer H. Holsbeeke.
Gaf Vordens Toneel de laatste jaren omstreeks april haar
uitvoering, noodgedwongen heeft het bestuur deze op bo-
vengenoemde datum moeten vaststellen, aangezien begin
februari a.s. het Nutsgebouw definit ief dicht gaat en men
met de verbouwing gaat beginnen tot openbare leeszaal.
Ook Vordens Toneel juicht uitrbeiding van het kulturele
leven, door middel van een leeszaal, van harte toe. Helaas
is het zo, dat toen de gemeente Vorden ruim een jaar ge-
leden besloot mee te helpen een nieuwe toneelakkomodatie
te verzorgen in het Jeugdcentrum, dit nog steeds niet van
de grond is gekomen.

Zowel het gemeentebestuur alsmede het bestuur van het
Jeugdcentrum hebben ons bestuur nooit meegedeeld waar de
moeilijkheden precies liggen, aldus een woordvoerder van
het bestuur van Vordens Toneel. Zij vertrouwt echter op de
goede wil van beide kanten en spreekt de hoop uit dat er

volgend seizoen, wanneer Vordens Toneel 20 jaar bestaat,
een nieuwe akkomodatie is verrezen waarvan alle instanties
en verenigingen in Vorden die er belang bij hebben, kun-
nen profiteren.

Hoewel al deze ontwikkelingen voor het bestuur en leden de
nodige problemen gaven, hoopt het Vordens Toneel dat ook
deze laatste toneelavond in het Nutsgebouw met een gewel-
dig slotbal onder leiding van het uit 7 personen bestaande
dansorkest de Starlets inklusief 2 zangeressen, zal slagen.
Dit kan als u, inwoners van Vorden, deze uitvoering komt
bezoeken waardoor het bestuur gestimuleerd door uw be-
zoek, door kan gaan met het brengen van verantwoord
amateurtoneel in Vorden.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

THEMA GEBEDSWEEK 1973:
„HEER, LEER ONS BIDDEN"
De liturgie voor de interkerkelijke, internationale week van
gebed voor de eenheid 1973, van 18-25 januari, samengesteld
door de Wereldraad van Kerken te Genève en het Centrum
voor christelijke eenheid te Lyon, heeft tot hoofdthema:
„Heer, leer ons bidden".
De opgestelde advies-liturgie, met suggesties voor een vast
patroon en met per dag afwisselende bijbellezingen en
voorbeden, stelt voor 1973 het bidden zelf en de verlegen-
heid, waarin de oproep daartoe brengt, aan de orde. De li-
turgie is in Nederlandse vertaling verkrijgbaar bij de Raad
van Kerken in Nederland, Maliebaan 88 te Utrecht, tele-
foon 030-310615. Prijs ƒ 0,20, 100 exemplaren en meer
ƒ 0,15 per stuk.

De Utrechtse stedelijke Raad van Kerken heeft in een open-
bare verklaring er op gewezen het belangrijk te achten „om
juist nu, in een tijd van veel gebedsnood, een aksent te leg-
gen op de BEVRIJDING, die in een goede oefening en
toepassing van het bidden gelegen kan zijn".
„Wij zullen moeten trachten om mensen niet het bidden aan
te praten als een mogelijk bruikbaar recept ter ontkoming
aan de nood van de levenssituatie, maar door met hen
naar nieuwe woorden en vormen te zoeken, die ons in die
situtie verder helpen", aldus de raad.

Geslaagd
De heer C. Puyman, opzichter bij de gemeentewerken al-
hier, slaagde te Arnhem voor het eerste gedeelte weg- en
waterbouwkundig opzichter (PBNA).

Wffircuuw
Volleybal
Zowel de dames als de heren van de Vordense volleybal-
vereniging Dash hebben in de laatste wedstrijden goed ge-
speeld.
In de Nevobo-kompetitie afdeling De IJsselstreek was Dash
1 (heren Ie klas) bijzonder goed op dreef tegen de reserves
van het Zutphense Hansa. Beide teams besloten uiteindelijk
na een spannend gevecht tot een puntenverdeling 2-2. Ver-
dere uitslagen: Stokvissen 1-Isala 5 3-0; Bruvoc 1-Isala 3
03.

Dames Ie klasse: Wilhelmina 2 dat al enige tijd aan kop
gaat, ondervond dat het tegen een op volle toeren draaiend
Dsh-team moeilijk spelen is, het werd een verdiend gelijk-
spel waardoor Wilhelmina haar bovenste plaats moest af-
staan aan Hansa l dat met 3-0 vn het Deirense DVC l wn.
Dosh klom een plaatsje in het algemeen klassement. Verdere
uitslagen: Olympia 1-Sp. Deventer l 3-0; V & K 1-Olmpia
2 3-1.
Heren 2e klasse: Dash 2 haalde fantastisch uit in de ont-
moeting tegen Rheden l en zegevierde met 3-0 waardoor de
gevarenzone werd verlaten. Bruvoc 2-Hansa 5 2-1; Hansa 6-
Valto l 1-2; Lovable-Hansa 7 1-2.

Heren 3e klasse A: ook hier de volle winst voor de Vordense
heren, die Hansa 8 op eigen veld (Hanzehal) met 0-3 de
baas bleef. Valto 2-Rheden 2 3-0; Hansa 9-WIK 2 0-3.
Heren 3e kis B: DVC 2 won met glans van Wilhelmina 4
3-0 terwijl Hansa 10 met 1-2 verloor van DVO.
Dames 2e klas: Wilhelmina 5 was uitstekend op dreef tegen
Valto 2 3-0 terwijl Hansa 2 Valto l door een 3-0 zege de
puntjes afsnoepte.

Dames 3e klas A: Dash 3 kwam tegen Voorst 1 net wat
adem tekort om de volle winst te pakken. Het bleef bij een
setzege voor de Vordense dames, het Voorst-team won met
2-1.
Dames 3e klas B: Dash 4 moest hier het loodje leggen tegen
het geroutineerde zestal van Hansa 6.

IN MEMORIAM TRIPPIE

Als Juno's ganzen waakzaam!
niet de gebalde vuist
van zijn tanden
postboden,
en vreemdelingen dreigend
hoedde hij ons kapitoal.
Ons schonk hij
de milde glimlach
van zijn staart.
Op moederdag
voor altijd dood
ontving hem d'aarde
in haar moederschoot.

MAX HOLT



Stichting Vakantie op de Boerderij te Zutphen

Vakantie op de boerderij neemt
grote vormen aan!

Nauwe samenwerking tussen reg. VVV's

Vakantie op de boerderij staat sterk in de belangstel-
ling. Twee jaar geleden startten de Streek VVV Achter-
hoek te Zutphen bij wijze van eksperiment met dit
arrangement. Het aantal aanvragen van gasten was
overweldigend. Het VVV kantoor te Zutphen ontving
duizenden reakties en moest velen teleurstellen.

Om aan deze enorme vraag te kunnen voldoen, hebben
de Provinciale VVV Drente, de Streek VVV's in Over-
ijssel en Gelderland en de ANWB besloten gezamenlijk
deze nieuwe markt te gaan bewerken. Deze samen-
werking resulteerde in een aparte Stichting Vakantie
op de Boerderij, waarvan alle voornoemde organisaties
lid zijn.

Het Nationaal Buro voor Toerisme en de Stichting
Public Relations Land- en Tuinbouw zijn als adviseurs
aan de Stichting verbonden. Het sekretariaat van de
Stichting Vakantie op de Boerderij is gevestigd in het
kantoor van de Streek VVV Achterhoek te Zutphen.

Tachtig

Een paar maand engeleden kwam de Stichting met
een gids* uit, waarin ca 80 boerderijen zijn opgenomen
welke gelegen zijn in de genoemde provincies. De
Stichting kan door strenge selekties en kontrole de
kwaliteit van de deelnemende boerderijen garanderen.
De propaganda die de Stichting samen met de ANWB
voor vakantie op de boerderij heeft gevoerd, had bijna
3000 aanvragen tot gevolg. Met slechts 80 boerderijen
ter beschikking was men snel in het hoogseizoen vol-
geboekt. Niettemin kon ,men ruim 1700 personen on-

derbrengen, die bij elkaar bijna 24000 overnachtingen
opleverden.

Sterke groei

.De Stichting voorziet dat de belangstelling voor deze
nieuwe vorm van rekreatie blijft groeien. De Provin-
ciale VVV Noord Brabant zal in 1973 ook deel utimaken
van de Stichting. Dit betekent dat het boerderijen be-
standdeel uitgebreid zal worden met deze provincie.
Andere provincies zullen later nog volgen.
Uit oogpunt van efficiency en om verwarring bij het
publiek te voorkomen lopen alle boekingen centraal
via het sekretariaat der Stichting in Zutphen.
Voor dit doel beschikt men in Zutphen over een spe-
ciaal hiervoor in het leven geroepen reserveringssy-
steem. Het publiek kan direkt word engeinformeerd
welke boerderijen nog beschikbaar zijn. Ook de ver-
zorging der propaganda en publiciteit wordt centraal
geregeld.

Strenge normen en
Momenteel is men bezig met de inventarisatie van de
voor dit doel geschikte boerderijen. De Stichting han-
teert hierbij 3 mogelijkheden van verhuur: a) gemeu-
bileerd gedeelte van de boerderij; b) volledig pension;
c) zomerhuisje op het erf.
Na inventarisatie volgt inspektie van het bedrijf. Dit
gebeurt aan de hand van vrij strenge normen, om de
kwaliteit' van het gebodene te kunnen garanderen. Bij
voorbaat wordt echter als eis gesteld dat de boerde-
rij normaal als agrarisch bedrijf funktioneert.
Voor de boer heeft dit arrangement als voordelen dat
hij op een gegrandeerd minimum aantal gasten kan
rekenen en dat de administratieve rompslomp buiten
de deur blijft.

Boerderijen 7973

De voorbereidingen die de aangesloten VVV's thans
treffen, zijn bedoeld voor 1973. De werkzaamheden die
hieraan verbonden zijn, hoopt men in de komende
maanden af te ronden.
Boeren, die belangstelling hebben hun akkomodatie voor
verhuur ter beschikking te stellen, kunnen zich opgeven
bij: De Stichting Vakantie op de Boerderij, Stations-
plein 59, Zutphen, telefoon 05750-9355; zij ontvangen
daarna bericht over de verdere gang van zaken.

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding
Zie raambiljet:

Don. y2 kg Gesneden Groene Kool 49

Vrijd. V2 kg Worteltjes 39

Zat. l/2 kg Tomaten export kwaliteit ] 35

l mooie Komkommer 125

10 Marokaanse handsinaasappels ... ] 75

Mnd. % kg Panklare Koolraap 45

Di. l/2 kg Gesneden Andijvie 75

Wnd. V2 kg Hart Zuurkool
+ 250 gram Rookworst 219

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Ledenvergadering
Woensdag 17 januari a.s. houdt de afdeling Vorden van de
PvdA haar jaarvergadering. Naast de gebruikelijke agenda
met bestuursverkiezing enz. zullen de raadsleden hun ge-
meenteraadswerk nader toelichten en zal over urgente pro-
blemen gediskussieerd worden.

Voetbal
De voetbalvereniging Vorden houdt zaterdagavond 20 ja-
nuari in 't Wapen van Vorden haar jarlijkse feestavond.
Ditmaal zal deze avond door eigen leden worden verzorgd
nl. het vijfde elftal (veteranenelftal) zal het programma voor
de pauze vullen. Na de pauze zal het dansorkest The Mood-
chers ervoor zorgdragen dat de beentjes van de vloer gaan.
Voor de verloting wordt als hoofdprijs een fraai Empo-
rijwiel beschikbaar gesteld.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
GWVV 1-Vorden 1; Vorden 2-Reunie 3; Ruurlo 2-
Vorden 3; Vorden 4-Loenermark 4; Warnsveldse Boys 3-
Vorden 5. Afdeling zaterdag: Vord enl-AZSV 6.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS
De Vordense auto- en motorclub De G raaf schap rijders
zal dit jaar de feestavond houden op zaterdag 3 februari
in 't Wapen van Vorden. Tijdens deze avond zullen de ver-
schillende kampioenen worden gehuldigd. Het Hameland
Combo zal het muzikale gedeelte voor haar rekening ne-
men.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkompeti t ie van de Vordense dam-
club DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld:
A. Wassink-Van Dijk 1-1; Breuker-Wansink 2-0; Groten-
huis ten Harkel-W. Wassink 02; Rossel-Lamers jr 0-2; Dim-
mendaal-Hoenink 2-0; Sloetjes-Ter Beest 1-1; Heuvink-G.
Wassink 2-0; Lamcrs sr-S. Wiersma 0-2; Oukes-Harmsma
1-1; Esselink-Hulshof 0-2.
Bij de jeugd werden de volgende wedtrijden gespeeld:
J. Oltvoort-C. Oltvoort 2-0; H. Arfman-E. Baank 2-0; H.
Brinkerink-G. Buunk 0-2; B. Klumpenhouwer-P. Zoerink
2-0; P. Steenbrekcr-H. Aalderink 0-2; H. Beeftink-P. Wie-
kart 0-2; J. Bolink-H. Abbink 2-0; A. Abbink-R. Lammers
1-1; H. Klein Brinke-H. Vraaskamp 0-2; T. Janssen-J. Reu-
ver 0-2; E. Stokkink-A. Wentink 2-0; G. Gosselink-A. Lam-
mers 2-0; N. Huetink-G. Wolsing 2-0; A. Wentink-R. Gos-
selink 2-0; J. Masselink-A. Teerink 0-2.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrfjdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen W] pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

11 jan. Repetitie Dameskoor in zaal Eskes
11 jan. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
11 jan. Jaarvergadering KPO
13 jan. Feestavond rijvereniging „De Graafschap"

in café ̂ Belkamp, Medler
15 jan. Lezing NCVB
17 jan. Jaarvergadering rijvereniging „De Graaf-

schap" in café Eskes
18 jan. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
20 jan. Prinsenbal „De Deurdreajers" met de nieuwe

Prins in^Ail Schoenaker
20 jan. Feestavond w Vorden zaal Smit
24 jan. Hervormde Vrouwengroep Linde
27 jan. Feestavond volleybalvereniging Dash in zaal

't Wapen van Vorden
27 jan. Filmmiddag voor de jeugd en filmavond voor

volwassenen in het Nutsgebouw
9 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre in zaal

Schoenaker
10 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre in zaal

Schoenaker
13 febr. Nutsavond Jeugdcentrum
14 febr. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
15 febr. KPO lezing dokter Boschieter
17 febr. Carnavalsbal Jong Gelre Ring Berkelstreek

in hotel Stegeman te Laren
17 febr. Carnavalsbal Jong Gelre in 't Wapen van

Vorden
20 febr. NCVB voorlichting merkartikelen
24 febr. Populaire beat-avond „De Deurdreajers"

in zaal Schoenaker
28 febr. NVEV lezing dr. Aneyssen in café Bruggink
28 febr. Kontaktavond Jong Gelre in 't Wapen van

Vorden
3 mrt. Carnaval „De Deurdreajers" in de grote tent

bij zaal Schoenaker voor de ouderen
4 mrt. Kindercarnaval „De Deurdreajers" met de

Prins en Jeugdprins in de grote tent
's Avonds optreden radio- en tv-artiesten

5 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

6 mrt. Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker

14 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
20 mrt. Lezing NCVB
26 mrt. NVEV film over Turkije in café Leemreis
31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal

Schoenaker
11 april NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
17 april Jaarvergadering NCVB
18 apri l Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

15 mei Lezing NCVB
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 bij deze rubriek geplaatst.

Op vrijdag 19 januari a. s. hopen onze lieve ouders
en grootouders

J. OOSTKIUNK
en
A. W. OOSTERINK-MAALDERINK

hun 40 jarig huwelijksfeest te herdenken

Dat ze no
wens van

lang gespaard mogen blijven is de

Annie en Jan
Bennie en Jennie
Willy en Free
Jan en Dim
Mies en Gernl
en kleinkinderen

Vorden, januar i 1973
Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal Smit

JEUCDDAMMERS VAN VORDEN EN HENGELO

NAAR PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN

In het Jeugdcentrum te Vorden zijn de kampioenschappen
vi j f t a l l en gespeeld om het jeugdkampioenschap van distrikt
oost. In totaal nam enhieraan zes teams deel. De uitslagen
van de diverse teams waren:

Vorden l -Zutphen l 8-2; Vorden 2-Aalten l 7-3; Hengelo 1-
Doctinchem l 4-6; Vorden 1-Vorden 2 10-0; Zutphen 1-
Doetinchem l 6-4; Aal ten l-Hengelo l 2-8; Vorden l-Doe-
tinchem l 9-1; Vorden 2-Hengelo l 5-5; Zutphen 1-Aalten l
4-6; Doetinchem 1-Vorden 2 7-3; Zutphen 1-Hengelo l 2-8;
Aalten 1-Vorden l 2-8; Hengelo 1-Vordcn l 4-6; Doetin-
chem 1-Aalten l 5-5; Zutphen 1-Vorden 2 2-8.

Het eerste team van Vorden werd met 10 punten uit vijf
wedstrijden ongeslagen kampioen; Hengelo l, Vorden 2 en
Doetinchem l eindigden met 5 uit 5 op een gedeelde twee-
de plaats. Aangezien er naar de provinciale kampioenschap-
pen in Arnhem in totaal twee teams uit distrikt oost (mis-
schien zelfs drie teams) mogen worden afgevaardigd, speel-
den Doetinchem l, Vorden 2 en Hengelo l beslissingswed-
strijden tegen elkaar. De uitslagen hiervan waren: Hengelo
1-Vorden 2 6-4; Doetinchem 1-Vorden 2 4-6; Hengelo 1-
Doetinchem l 5-5. Door dit resultaat eindigde Hengelo de-
finit ief op de tweede plaats. Aan het provinciale kampioen-
schap zullen maximaal 7 teams deelnemen. De nummers l
en 2 mogen t.z.t. deelnemen aan het kampioenschap van
Nederland.

GEDICHTEN UIT DE BUNDEL

„UUT DE OLDE DOOS"

WET I'J . . .

Wet i'j dat et stadjen Bronckhorst
't Kleinste is in Nederland
Dat d'r oaver is geschreven
in menig damesblad en krant
Dat d'r deur de televisie
Ok andacht an wöd besteed
Dat de kenner van de Oldheid
O zo graag naor Bronckhorst geet
Dat de pomp op 't Gijsbert plein(tjen)
Deur ANWB geschonken wier
- Dat d'r water uit dat ding kump
en/iiet, zo as ze zek, vol bier -
Dat de veerpont oaver d'lesel
Ow naor Brummens oever brig
Dat ons stadjen deur Bert Garthof
heel volle toeristen krig
Dat de olde klokkelöjjer
Daag'lijks de kapel in geet
Um et middaguur te löjjen
As de klok twaalf slagen sleet
Dat een dagjen uut in Bronckhorst
Werkelijk de moeite loont
Dat d'r in et stadjen Bronckhorst
Geen tweehonderd mensen woont.

HIP OF MODERN ?

Mini-mode nieuwe mode

baarden, pruiken jazz en beat

is dat het wat men tegenwoordig

voor modern of hip aanziet ?

Een plaatje uit de middeleeuwen

gaf mij duidelijk te verstaan,

dat 't er in het ver verleden

hip, modern heeft toegegaan

of dacht u van niet . . .?

Misschien heeft ,u nooit die lange baarden

en gepoederde pruiken gezien.

Voor een advertentie die het echt moet DOEN,
is er het graag gelezen Weekblad CONTACT!



Donderdag 18 januari begint onze grote BALANS

Doe uw voordeel !
Al onze meubelen worden nog verkocht

tegen de oude prijzen !

Bankstellen '••"• f595,-

Prima bankstellen
m. zware moderne bekleding nu f 998 •

Eiken salonkasten
vanaf f 745,-

Taf el en 4 stoelen
reeds voor totaal f 239 ~

•

Pracht slaapkamer
met kast en toilet Totaal f ööO ~

Berken slaapkamer
met 3 deurs kast v. 1095,- voor f 895 •

Zie onze ve/e, ve/e koop/es en restanten

Ook op onze fexfre/af de/ing sferk verlaagde prijzen. Diverse artikelen

voor minder dan de halve prijs!

Komt., ziet en overtuigt u
Uw zaak voor woninginrichting en textiel

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Opruiming?
Ga maar eens kijken bij

SCHOENENHUIS JANSEN !

DAT IS PAS
OPRUIMEN!!

Dat zijn nog eens

enorm verlaagde prijzen l

Vanaf donderdag 18 jan., 8 uur bij

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Voor'n vakantiereis loop je niet stad
en land af.
Daar ga je eenvoudig voor naar de
Raiifeisenbank of de Boerenleenbank.

Een vakantiereis bespreek je

Kom morgen de reisgids even halen

l RaiffeisenbanköBoerenleenbank
de bank voor iedereen

Gevraagd een meisje van
19 a 20 jaar uit Vorden of
omgeving dat vriendin met
mij wil worden
Brieven onder nr 41-1
buro Contact, Vorden

Restanten behang
voor spotprijzen :

Verfhandel
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Tel. 1567

Gevraagd: grond om aard-
appels op te telen, aantreK-
kelijke huurprijs
Tevens te koop
konsumptieaardappelen
D. M. Wullink D 136
Hengelo G, tel. 05753-1427

VOOR At UW

Wapen, en sporthandel

steeds dotltreffcndi

Zutphenseweg - Vorden

Ook in de winter hebben uw
koeien
klauwverzorging nodig !
H. KREEFT
Zelhem . Tel. 08342-1189

Hiermede betuigen wij u
onze hartelijke dank voor de
vele blijken van deelneming
bij het overlijden van onze
lieve vader en opa

W1LLEM TRAGTEK

tam. A. G. *Tragter
Vorden, januari 1973
Zutphenseweg 95

Gevraagd enkele goede
HUISNAAISTERS
Confectiebedrijf

Lcrmmers
Raadhuisstraat 18 - Vorden

ftjlefoon 1971

Te koop houten box
blank gelakt met box-
zeil prijs f 35,- te be-
vragen:

Wenneker, Vorden
Steege 11

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

t

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

teedi «o'

Zutphenseweg - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Alle
drukwerken
voor handel
privé en industrie
Drukkerij WEEVERS b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05702-1404

Vanaf 18 januari

In onze 8 etalages ziet u
DE SPECIALE AANBIEDINGEN
. . . en in de zaak
zijn nog meerdere

Textiel Confectie Meubelen



l

SEIZOEN

bij H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

Ondanks verhoogde btw brengen
wij u in onze seizoen-opruiming
vele echte koopjes die ver bene-
den de nog oude prijzen liggen.
Wij beginnen donderdag 18 januari 8 uur

Komt u kijken en overtuigen!

Dames hiifsnouddusfers
2 kleurige garnering
alle maten nu . f 11,90

Dames pyoma's
prima Satin Peutre
assortiment kleuren, maar

Keper flanellen

Dames nachthemden
nu

f 18,50

f 13,90

Dames slips
40 t.m. 48 .

Kindersfips
l t.m. 4 .

f 1,50

f 1,20

Dames zakdoeken 6 voor f 1,98
Heren zakdoeken 3 voor f 7,25
Kinder zakdoeken 3 voor f 0,75

Lakens gezoomd
pracht laken 150x250

180x250

Hoes/akens
90x190

120x190

f 10,75
f 12,25

f 12,95
f 16,50

S/open f 2f95

Ny/on ochtend dusfers
vanaf f 19,95

Wollen heren sjaa/s
pracht kleuren

Heren pu/fovers met col
acryl, maar

f 6,50

f 13,50

Dames parap/uus
reeds vanaf .. f 3,50

Heren fantasie sokken
assortiment kleuren f 2,95

Dames japonnen
lange mouw vanaf f 29,75

Tun/ekb/ouses
vanaf f 17,50

Dames broekpakken
wollen jersey normaal f 214,75 nu f ] 5Q .

Dames tunieks
vanaf .. f75,-

ftaddoeken
frisse kleuren reeds voor f 2,75

Washandjes
nu 2 voor f 1,00

Gasfendoek/es
(badstof) 2 voor ... f 1,98

Badstof keukendoeken
(merk Jorzolino) 2 voor f 5,50

Onfbi/f/akens
grote maten 130x160 nu ... f J2 50 • f 9 95

Pracht theedoeken
grote maat, maar f 1,98

Vaatdoeken 3 voor f 7,60

Kinder broekpakken
maten 86 t.m. 98 nu
maten 122 t.m. 146 nu ..

f 29,90
f 39,90

Kinder tricot pyamo's
maten 134 t.m. 164 nu . f 9,50

Dames pullovers
acryl, assortiment kleuren, koopje f 17 50

Zie etalages

H.LUTH

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

; - COUPONS - COUPONS - COUPONS

l 8

o OQ

Matrassen
voordeel!
Prima Polyether matrassen

met doorgestikt bovenblad

80x190 cm voor ..

90x190 cm voor ..

f69,
f79,

VOOR (JROTE SORTERING
(JOKDE KWALITEIT K M . . .
VOORDELIGE PRIJZEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514
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° §
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COUPONS - COUPONS - COUPONS - COUPONS

Koop op de markt

Grandioze
aanbieding!

Damestruien f 5,- f 10,-

Damesvesten f 10,-

Kindertruien f 7,95
enz. enz.

BIJ TEXTIELHANDEL

SCHEPERS
Iedere vrydag
op de Vordense markt

Uitnodiging
tot het bijwonen van de leden-
vergadering van

SPEELTUIN

VERENIGING VORDEN

op maandag 15 januari 's avonds om « uur in
het Jeugdcentrum te Vorden

4genda:
1 Opening
2 Mededelingen

3 Bespreking: de te bouwen
speeltuin op plan Boonk

4 Rondvraag

5 Sluiting

Ook niet-leden die belangstelling hebben voor
deze vergadering en-of de speeltuin, z^jn van
harte welkom

RelaHrs van de bank die nog niet in
het bezit zijn van onze

kalender voor '73
kur^B deze aan de loketten verkrfj-
gen zolang de voorraad strekt

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Een nieuw jaar

Een nieuwe bar!
Een oud adres :

Café-restaurant

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

is pas opruimen!
Kinderschoenen
met steun vanaf f 7,90
(alleen Ie klas merken)

Damesschoenen »<* f9,90

Herenschoenen f 14,90 f 19,90 124,90

Pantoffels al vanaf f 4,95

Damesmolières v.a. f 19,90
(ook in steunmodellen)

Vachtlaarzen v.a. f 19,90
We beginnen donderdag 18 januari a.s.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden


