
Donderdag 21 januari 1971
32e jaargang no, 42

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald - Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 24 JANUARI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Kapel Witdenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur kand. B. H. Rootmense te Amsterdam

19.00 uur kand. B. H. Rootmense te Amsterdam

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen haif tien en tien uur "s morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) H87.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Dirk Albertus, zoon van D. G. Wesselink
en A. H. \V. Scheffer; Marjan Swennie, dochter
„van J. W. Buunk en S. G. Bonke; Jolanda, dochter
van J. W. Wolters en G. Bats; Bernard Gerhard,
zoon van J. B. Lenselink en B. H. G. Toonk.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: F. Weber en B. Jansen.

Overleden: J. H. Jolink, 76 jaar, weduwe van H.
Bierhof; J. M. van Thiel, 85 jaar, weduwe van
W. J. van der Veen; J. Lammers, 88 jaar echtge-
noot van P. Smit.

Geslaagd
Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam promo-
veerde onze vroegere plaatsgenoot ds. J. D. te
Winkel, Gereformeerd predikant te Sassenheim,
voor doctorandus in de theologie.

KPO
De plaatselijke afdeling van de Katholieke Vrou-
wen Organisatie (KPO) Vorden-Kranenburg hield
in zaal Schoenaker :haar algemene ledenvergade-
ring, die druk bezocht werd.
Presidente W. Huinink-Grobben wenste leden,
hun gezinnen en de afdeling bij het begin van het
nieuwe jaar een alleszins gunstig jaar toe.
In haar uitgebreide jaarverslag gaf sekretaresse
M. Koers-Gerritsen een overzicht over de aktivitei-
ten die er in het afgelopen jaar aan de dag waren
gelegd met als 'hoogtepunt van 1970 de viering van
het 20-jarig bestaan eind januari.

De afdeling telt nu ruim 80 'leden. Ook de kring-
avond van de KPO De Graafschap in oktober ver-
leden jaar met een spreekbeurt van pater Horstink
werd een groot sukses.
Penningmeesteresse W. Nijenhuis-Eggink kon een
blij geluid laten horen, er was nl. een voordelig
saldo.
Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende se-
kretaresse M. Koers-Gerritsen bij akklamatie her-
kozen; 2e sekretaresse R. Lijftogt-Zieverink was
niet meer herkiesbaar en in haar plaats werd ge-
kozen mevrouw Scholten-van Deden. De presiden-
te dankte mevrouw Lijftogt voor het vele belange-
loze werk dat zij ruim zes jaar als bestuurslid voor
de afdeling had verricht en bood 'haar een fraaie
siervaas aan.

Na de pauze werd er een gezellige quizavond van
gemaakt. Quizmaster de heer Dijkstra uit Arnhem
(gymleraar) leidde de quiz over „beter bewegen"
terwijl mevrouw Ba'lgebind van de Huishoudelijke
Voorlichting ten Plattelande te Arnhem de leiding
had bij de quiz over de huishouding. Het werd een
nuttige avond waarbij het gezelschap telkens in di-
verse groepen verdeeld, vragen kon stellen en be-

antwoorden.
De presidente dankte zowel mevrouw Balgebind
a'ls de heer Dijkstra voor hun medewerking.

Raadsagenda
Openbare vergadering van de raad op dinsdag 26
januari 1971, aanvang 19.30 uur.

Aan de orde is:
1. Opening.
2. Vaststelling notulen van de openbare raads-

vergadering van 15 december 1970.
3. Ingekomen stukken.
4. Afvaardiging vertegenwoordiger Stichting

Borgstellingsfonds.
5. Gemeentelijke garantie hypothecaire geldle-

ning t.b.v. woningbouw.
6. Medewerking ex art. 50. Kleuteronderwijswet

t.b.v. prot. chr. kleuterscholen.
7. Medewerking ex art. 50. Kleuteronderwijswet

tb.v. de r.k. kleuterschool op de Kranenburg.
8. Naamgeving weg.
9. Verkoop 2 bouwterreinen aan de P. v. Vol-

lenhovenlaan aan de heer J. W. Bijenhof, al-
hier.

10. Verkoop bouwterrein aan de Beatrixlaan aan
de heer G. H. Winkels te Lochem.

11. Uitgifte in erfpacht van een perceel grond
op het industrieterrein aan de heer N. J. Keu-
ne.

12. Voorlopige vaststelling gemeenterekening
over 1968.

13. Aanbieding gemeentebegroting voor 1971.
14. Verkoop grond in plan Boonk aan de heren

M. C. Groot Jebbink en J. Lebbink.
15. Begrotingswijzigingen.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.

Nutsavond
De lezing die de heer D. v. d. Meulen, oud-Ara-
bisch gezant, in het Nutsgebouw hield over het
onderwerp: „Israël gezien vanuit Arabisch land",
trok slechts weinig belangstellenden. Dit was bij-
zonder jammer want de heer v. d. Meulen toonde
zich een boeiend spreker. Hij heeft dan ook een
jarenlange ervaring in het Midden-Oosten, want
hij was nl. gedurende 10 jaren Nederlands verte-
genwoordiger in Saoedi-Arabië en bezocht van
daaruit Palestina. Hij maakte de ontwikkelingen
mee die uiteindelijk leidde tot de stichting van een
Joodse staat in Palestina, nl. het huidge Israël.
Het laatste was de heer v. d. Meulen in 1968 in
dit land.

De ekonomie, de politiek etc., deze punten werden
duidelijk door de heer v. d. Meulen belicht. Spre-
ker verduidelijkte een en ander aan de hand van
dia's. Voor de aanwezigen bestond na afloop van
zijn lezing gelegenheid tot het stellen van vragen,
waarvan een druk gebruik werd gemaakt.
De voorzitter van het Nutsdepartement afdeling
Vorden, A. Harmsma, bracht de 'heer v. d. Meulen
dank voor het gebodene.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: L

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

De gymnastiekvereniging ̂ fcarta is momenteel uit-
gegroeid tot de sportvereniging in Vorden met het
grootste aantal leden. Ongeveer 335 personen be-
oefenen wekelijks in het gymlökaal nabij de Bleek
de turnsport. Tijdens een gesprek dat we dezer da-
gen mochten hebben ten h^ze van de familie Sik-
kens, werd ons duidelijk,^Bt de zaken bij Sparta
enthousiast aangepakt worden.

juiste adres

Nu waren we voor wat Sparta betreft bij de fa-
milie Sikkens ook wel aan het juiste adres, want
deze turnvereniging is zeer nauw met het gezin
verbonden. Mevrouw N. Sikkens is nl. voorzitster
terwijl de heer A. Sikkens de man is van de Avond-
vierdaagse. Een interessant gesprek lag dus voor
de hand.
Speciaal het laatste jaar is het ledental enorm toe-
genomen, zodat het er naar uitziet dat bij het 50-
jarig bestaan, dat begin 1973 herdacht zal worden,
de vereniging wel eens dicht bij de 500 leden kan
zitten. Alleen al in 1970 kwamen er zo'n 70 nieuwe
leden bij.
Momenteel worden ca 75 kleuters de beginselen
van de turnsport bijgebracht. Op 7 oktober bood
Sparta de inwoonsters van Vorden de gelegenheid
tot zgn. gymnastiek voor huisvrouwen. Dit is een
groot sukses geworden, aldus mevrouw Sikkens.
Elke week komen ca 35 huisvrouwen bijeen, waar-
schijnlijk met als hoofddoel „iets aan de lijn te
doen".

Tekort aan heren
De damesafdeling bij Sparta groeit ook lekker, de-
ze groep telt thans ca 25 leden. Met de herenafde-
ling wil het niet zo best. Deze groep telt slechts 12
heren. „Als bestuur hebben we dikwijls ons best
gedaan om deze herengroep groter te maken. „He-
ren denk aan uw buikje", was het devies, maar ons
verzoek om nieuwe leden hield allemaal niet veel
in", aldus vertelde mevrouw Sikkens. Nu schijnt
het een landelijk verschijnsel te zijn dat de heren-
senioren achterblijven bij de dames.

Gemeentebestuur helpt
Het gemeentebestuur heeft de laatste jaren veel
gedaan voor de vereniging. Voor ruim ƒ 7000,—
aan toestellen, zoals evenwichtsbalk, springkast,
ringen etc. werden in het gymlökaal geplaatst.
„Wij zijn het gemeentebestuur hier natuurlijk ont-
zettend dankbaar voor. Over de akkomodatie mo-
gen we ook niet mopperen, we zijn er best tevre-
den mee", aldus mevrouw Sikkens.
Door dit alles maakt Sparta thans een periode van
grote bloei door. „We zitten alleen met de „uren".
Voor ons doen hebben we hoge leiderskosten, want
alles moet per uur betaald worden en bij een ver-
eniging als de onze is dat over een heel jaar gere-
kend, een flinke cent", aldus mevrouw Sikkens.
Sparta heeft nl. vier leiders (sters) t.w. de heer
J. Groot Wassink uit Doetinchem, algeheel leider;
Gerda Héllewegen neemt de kleuters voor haar re-
kening; mevrouw De Gruyter de huisvrouwen en
Gerrit Oukes de jongens. De subsidieregeling die
vorig jaar werd ingesteld is voor Sparta een wel-
kome bron van inkomsten. ,

Avondvierdaagse
Behalve de turnsport is Sparta de laatste jaren in
het nieuws gekomen door de Avondvierdaagse. Bij
het bestuur opperde men destijds het voorstel om
mee te doen aan de Avondvierdaagse te Zutphen.

'o/9£*rta' groeit en bloeit
De afstand bleek echt^P&en struikelblok.
De Nieuwe Unie voor de Wandelsport adviseerde
het Sparta-bestuur om zelf een vierdaagse in Vor-
den te organiseren. Het kwam er op neer dat de
heer A. Sikkens werd verzocht: „organiseer maar".
Het werd een groot sul^^ want in totaal namen er
jaarlijks plm. 700 Vord^Bren aan deze Avondvier-
daagse deel. „Het moeilijkste is", aldus de heer
Sikkens, „het uitstippelen van de routes. Het moet
nl. zo mooi mogelijk en zo veilig mogelijk. De voor-
bereidingen van de vierde Avondvierdaagse die
van 9-12 juni wordt gehouden, zijn momenteel al

kamp te Beekbergen.

„Moeder houdt er niet mee op"
Uit één en ander blijkt wel overduidelijk dat het
bestuur van Sparta wel de handen vol heeft. Me-
vrouw Sikkens, drie jaar geleden plotseling gebom-
bardeerd tot voorzitster (voor zover bekend de eni-
ge vrouwelijke hier in de Achterhoek) is binnen-
kort aftredend. Er mee ophouden is er niet bij, ze
doet het werk als voorzitster, zoals uit het gesprek
wel bleek, met veel plezier. De reakties van de
kinderen in huize Sikkens: „Moeder er mee ophou-

Aan jeugd ontbreekt het de gymnastiekvereniging Sparta niet, doch aan herensenioren is gebrek.

weer in volle gang."

Aktiviteiten naar buiten
Om nog even tot de turnsport terug te komen. Ook
naar buiten toe is de vereniging aktief. Zes meis-
jes t.w. E'lJy Tiessink, Hermien Flamma, Wille-
mien Rietman, Marleen Sikkens, Astrid Schreuder
en Ria Gotink zullen Sparta vertegenwoordigen
tijdens de personele wedstrijden die de turnkring
De Graafschap op 23 januari in de sporthal te
Gendringen organiseert.

27 maart neemt het damesteam van Sparta bestaan-
de uit Gerda Hellewegen, mevrouw J. de Gruyter,
Truus Oonk, Inie ter Beest, Hanny Meenink en
Hermien Flamma deel aan de verenigingswedstrij-
den dames te Varsseveld. 20 februari neemt een
team jongens (welke jongens is nog niet bekend)
deel aan personele wedstrijden in Varsseveld. Op
23 mei wordt deelgenomen aan de kringdag van
De Graafschap die in Gendringen wordt gehou-
den. De jeugd tot 12 jaar neemt op 19 juni deel
aan de jeugddag in Terborg. De jeugd va,n 10-13
jaar gaat de 2e week van juli naar het KNGV-

den, niks hoor, ze blijft l".
De verstandhouding met de overige bestuursleden
t.w. mevrouw Snellenberg, sekretaresse; J. Lebbink
penningmeester en mejufrouw G. Hellewegen en de
heer G. Koop, is uitstekend, aldus mevrouw Sik-
kens. Verder heeft men bij Sparta een jeugdbe-
stuur bestaande uit mevrouw De Gruyter, Truus
Oonk, Joop Oudsen en Bert Turfboer, dat in de
eerste plaats de specifieke jeugdproblemen onder
de loupe neemt, maar daarnaast ingewerkt wordt
met de bedoeling in de toekomst in het hoofdbestuur
eventueel opengevallen plaatsen te kunnen inne-
men.

DENKT U AAN DE

gebedsdienst
VAN DE GEZAMENLIJKE KERKEN

DONDERDAGAVOND
19.30 UUR IN DE
GEREFORMEERDE KERK ?



SUPIRMARKT
presenteert ook voor het jaar 1971

*
IN VERBAND MET DE 5-DAAGSE WERK-

WEEK VOOR ONS PERSONEEL ZIJN WE

MET INGANG VAN l FEBRUARI

* Maandagmorgens
en woensdagmid-

* dags GESLOTEN

Uit de
BIEFSTUK TARTAAR

HACHEEVLEES

3 stuks 198

300 gram • / ö

SCHOUDERKARBONADE
500 gram nu slechts

RUNDERLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET nu 198
Laat nu nog voordelig uw diepvries vullen
VOOR EN ACHTERBOUTEN diepvriesklaar

HAM

SNBJWORST

PALINGWORST

GEKOOKTE GELDERSE
ALLEEN AAN STUK

150 gram 98

150 gram 89

150 gram 78

200 gram 98

BRUISEND TOLET
voor de w.c. grote bus slechts 169
PALMOLIVE TOILETZEEP

5 HALEN - 4 BETALEN

BLEEKWATER
literflanon van 79 nu

JAMPOT HAAS AUGURKEN
van 125 voor

SMARIUS BESCHUIT
3 rollen voor

Voor de laatste maal
SUIKERKRANSJES per pak

LANGE VINGERS
grote doos van 198 voor

1O5
99
69

169

Pico

MAGERE

CHOC. MELK

litersfles

79

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

89

Bij aank. van

ƒ 5,00 bood-

schap, l fles

Jus d'Orange

voor

59

De kinderen

zijn er dol op
VENZ

toroodpret

norm. l ,00 nu

89

Bakje met

Jamaica

RUMBONEN

van 129 voor

105

PROFITEER NU

Venz choc. hagelslag "7Q
DE-D 7AU Q£ KIM Fï KIT ?o TAK 41 ^PPER ZAK 96 NU ELKE 2e ZAK

Bakje vruch-

tenassorti

SNKPJES

van 109 voor

Unox

GROENTE-

SOEP 102

elk 2e blik

75

Honig
JULIENNE-

SOEP

| 2 pak

van 140 voor

k 126

Bolletje

PANEER-
MEEL

2 pakjes

van 104 voor

85

Unox 6 borden

TOMATEN-

SOEP

met gratis

speldje van de

Woef s en de
Lamaars

Uit onze diepvries
BESTE IGLO

IGLO KROKETTEN

IGLO SPINAZIE

900 gram

IGLO SPINAZIE

750 gram

pak 99 voor

van 189 voor

van 159 nu

79

159

134

DIEPVRIES HAANTJES

per kilo

SUPERUNIE ROODMERK

Koffie
250 GRAM 205 ELK 2e PAK

Literfles

1068 gram

Colombo

KOFFIE-
MELK

145

Nu of nooit

KOFFIE-

FILTERKAN

nu slechts

695

KOFFIEFIL-
TERZAKJES

pak a 80 stuks

no. 502

nu voor

89

Smarius

ONTBIJT-

KOEK

van 89 nu voor

79

Heerlijke

cocos-
KRANSEN

8 stuks voor

75

PRACHT BANANEN kilo 89

NAVELSINAASAPPELEN 10 voor 149

2

COX ORANGE

in handige draagtas 2 kilo 125

PRACHT BLOEMKOOL

PANKLARE KOOLRAAP

HARDE UIEN

per stuk 129

500 gram 35

2 kilo 98

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

HEERLIJKE KOEKJES
dit is goedkoop per pak

GILDA DROP
diverse soorten 2 zakjes

HONIG BAKMEEL
normaal 74 nu voor

MACARONI
2 x 500 gram

VERMICELLI
2 x 500 gram

van 118 voor

van 118 voor

VELUCO APPELMOES
per blik 79 elk 2e blik

PINDA'S IN DOP
grote zak geen 69 maar

ZWARTE BESSEN- OF FRAM-
BOZEN BESSENWIJN

van 255 voor

59
79
65
99
99
49
6O



Met grote blijdschap ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje
en zusje

Marjan Swennie
(MARJAN)
J. W. Buunk
S. G. Buunk-Bonke
Marco

Vorden, 14 januari 1971
Almenseweg 2

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

Bernhard Gcrhard
Wij noemen 'hem

GERARD
J. B. Lenselink
B. H. G. Lenselink-

Toonk
Berdie

Vorden, 19 januari 1971
Schuttestraat 22

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus ter
gelegenheid van ons 25-
jarig huwelijk ontvangen,
betuigen wij onze 'harte-
lijke dank.-

B. Bargeman
G. J. Bargeman-

Groot Roessink
Vorden, januari 1971
Wildenborchseweg 25

Wij betuigen onze op-
reühte dank voor de blij-
ken van medeleven na het
overlijden van onze man,
vader, behuwd- en groot-
vader

P. DEKKER
Uit aller naam:
A. Dekker-Hietbri-nk

Vorden, januari 1971
Zutphenseweg 6

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervon-
den na het overlijden van
onze lieve moeder

JANNETJE SIEBE-
LINK VAN DER POEL
betuigen wij onze
hartelijke dank.

Mieke en Johan
Jan

Voor de vele blijken van
belangstelling, felicitaties
en cadeaus, welke wij
mochten ontvangen ter
gelegenheid van onze
opening, zeggen wij bij
deze 'hartelijk dank.

KWEKERIJ
„WEHMEZICHT"

Vorden, januari 1971
Nieuwstad 57

WASBARE
MUURVERF

per emmer norm. 12,50

bij ons f 9,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

ONTVANGEN
de nieuwe voorjaars-
kollektie
BEHANG

OPRUIMING
van enkele restanten
behang voor de
helft van de prijs

De speciale verfwinkel
aan Het Hoge 33
H. WEUSTENENK
Telefoon 1377

Vanaf l februari is de
zaak zaterdagsmiddags
vanaf 13.00 uur

GESLOTEN
SCHOENMAKERIJ
VISSER
Zutphenseweg

HARDBOARD
DEURPLATEN

77 x 205

nu slechts f 3,65 p. st.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Gevraagd: Een partij van
ptm. 10 kub. meter beslist
oude koemest voor rozen-
bemesting. Af te leveren
Vordensebosweg l.
Gaarne bericht omtrent
hoeveelheid en prijs aan: '
bovenstaand adres of te-
lefoon 1635

Te koop: 2-pits butagas-
stel en vloerkleed 2 x 2,75
m. H. van Bramerenstraat
14, Vorden

Verloren: Zwarte dames-
portemonnaie met inhoud
Terug te bezorgen bij
Nieuwstad 12 Vorden
telefoon 1404

Na één kortstondige ziekte ging nog onver-
wachts van ons heen, mijn lieve man, onze
lieve vader, groot- en overgrootvader

JAN LAMMERS

in de ouderdom van 88 jaar.

Uit aller naam:
P. Lammers-Smit

Vorden, 17 januari 1971
Zutphenseweg 48

De begrafenis zal plaatshebben donderdag
21 januari om 14.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden, waarna gelegenheid
tot condoleren in de zaal van restaurant
„'t Wapen van Vorden".

In verband met werktijdverkorting van het
personeel zijn wij genoodzaakt om met in-
gang van l januari 1971

zaterdagsmiddags
om 16.00 uur te sluiten

Wij hopen dat u dit kunt billijken en dat u
hiermede rekening wilt houden.

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14

PREMIE PREMIE

BINNEN-SCHILDERWERK
•fa Vanaf l december '70 - l maart '71

•fa Minimum omvang 5 dagen

•fa Vergoeding ƒ 75,—

•fa Inlichtingen

•fa Offertes

•fa Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

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

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
•fa Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

"C0NCORDIA"
Hengelo (Gld)

TELEFOON 05752-1321

man
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

A.S. ZONDAG
24 JANUARI

dansen
met medewerking van het orkest

Sang und Klang
AANVANG 19.00 UUR

3 BAKS GEOPEND I

CORRIE EN DE REKELS OP 22 JANUARI UIT-
VERKOCHT.
Herhaling op 9 maart, kaarten verkrijgbaar van-
af 22 januari.

VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

Denk aan de
feestavond
26 JANUARI IN HOTEL
BAKKER.

Pak NU de telefoon en bel 1519 (de heer
Van Goethem). Geef even op met hoeveel
personen u denkt te komen.

ZIE DE VELE KOOPJES ZOWEL OP ONZE

meubel-
als textielafdeling

uw ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Wegens beëindigen van onze zaak

GROTE OPRUIMING
van wijnen,

binnen en buitenlandse likeuren,

vruchtenwijnen, enz.

Hotel De Zon
A. H. A» Hartman - Zutphenseweg 24

Ik wil gewoon
een beetje rijker
worden.
Hoeveel rente
geef t de
Amro Bank?

Als u een Spaarrekening of boekje neemt bij de
Amro Bank spaart u veilig en voordelig. U kunt voor uw
spaargeld een rente krijgen van 4% tot liefst 8%.
Bij de Amsferdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Privérekening openen
(alle giroservice plus 2%% rente).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort.
De Amro Bank wil graag een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Sparen?
De Amro Bank is ervoor.

Dorpsstraat 20 Vorden

TOT EN MET A.& ZATERDAG
KUNT U NOG PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

MOET UW AUTO
GEWASSEN
WORDEN ?

Wij doen het graag
en goed.
Tel. 05752-1381

Te koop: 2 roodbont dra-
gende vaarzen bijna aan
de telling. A. F. J. Waar-
Ie, Ruurloseweg 107 te
Vorden

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg

Vrijdag
en zaterdag
500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. doorregen vlees
200 gr. tongeworst
200 gr. boterhamworst
500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst
500 gr. balkenbrij
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade
l kg vet spek

Rund- kalfs- en varkensslagerij

260
225
345
110
80
50
120
75

325
150

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Voordelig en boordevol vitamines \

l kg LOMBARTS handappels
heerlijk van smaak

1 kg peren CONFERENCE

WITLOF </2 kg voor
Ie soort, tot en met zaterdag

100

65
70

Weer volop JAFFA's zoet en sappig l
Grote sortering Ie kwaliteit bloemen en planten

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 13 - Vorden

Telefoon 1334

BLOEMEN PLANTEN GROENTE



Nog enkele tips voor u!
Ruiggeschoren voordeurmat

in 6 kleuren

9,90 en 12,50

Oude dessins cocos
in diverse breedtes

11,90 p. m, 100 cm breed

Kamerbreed nylon merktapïjt
goud en groen

¥.3* 69,- p. str. m.

Diverse restanten gordljnstoffen
met 20 tot 50% korting

Afgelakte linnenkast
2-deurs

zelf gemonteerd 119,-

Hagelnieuwe bergmeubels
uit eigen fabriek van ƒ 298,— voor

225,-

Queen Anne bankstellen
in groen en goud

690,-

Grote partij 1-pers, dekens
voor 19,90 - 2-pers, 34,50

Wij geven deze opruiming nog 10% korting

dus doe uw voordeel

Lubbers
WONINGINRICHTING RAADHUISSTRAAT 33 TEL. 1286

Elk 2e pak vruchtenhagel HALVE PRIJS

200 gram SNIJWORST 729

2 blikken APPELMOES , 118

GRIJZE DWEIL HO

Pot SPAR JAM van 123 voor 112

Pak bastogne koeken van 130 voor 105

2i/2 kilo UIEN 98

Bus HARPOL van 165 voor 725

Fles „WINNER" KOFFIEMELK . van 152 voor 739

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Adverteer in Contact

STRUYCK NV
Lijmen - Harsen - Emulsies

STRUYCK, één van de werkmaatschappijen van 'het AKZO-con-
cern, heeft in de produktie-afdéling emulsies, waar in drieploegen-
dienst gewerkt wordt, plaats voor een

bedieningsman (operator)
Ook een accurate jongeman met een technische scholing kan die
plaats vervullen. Hij moet bereid zijn in de ploeg zelf opgeleid te
worden en een schriftelijke opleiding te volgen, welke het bedrijf
vergoedt.

Serieuze gegadigden nodigen wij uit ons bedrijf op 'het Hoornwerk
te komen bekijken. Wij zullen hen dan volledig inlichten over de
betaling, de werktijden en de andere arbeidsvoorwaarden die bij
ons gelden.

Voor die inlichtingen kunnen zij ook terecht op VRIJDAGAVOND
22 januari a.s. van zeven tot negen uur bij onze heer Saarloos in
HOTEL T AVERENCK, Spalstraat, HENGELO G.

Sollicitaties kunt u ook richten aan:

STRUYCK NV, Hoornwerk, ZUTPHEN, postbus 13
t.a.v. personeelszaken, telefoon (05750) 6442.

AKZO bundelt de aktiviteiten van meer dan honderdzestig
ondernemingen in de gehele wereld. Deze fabri-
ceren garens en vezels van nylon, polyester, acryl,
rayon en glas, kunststoffen, foliën, synthetisch leer
en rubber, zout, zware en lichte chemische produk-
ten, verven, lakken en lijmen, farmaceutische pro-
dukten, kosmetica, huishoudelijke produkten en
levensmiddelen.

HENGELO G

Gevraagd: Oude mest.
Boomkwekerij Spiegelen-
berg, Zutphenseweg 57,
telefoon 1464

Te koop of te ruil voor:
Gust vee; bijna uitgetelde
vaars. Joh. Wesselink
Kranenburg, Vorden

Te 'koop: Eetaardappelen
Joh. Wesselink, Kranen-
burg, Vorden

sterdam — V orde n
Aangeboden: l zitkamer,
l slaapkamer, keuken +
badcel en schuur.
Gevraagd: Dito woning

•
r dan met 2 slaapka-
3. Benedenwoning.

Brieven onder no. 42-1,
bureau Contact.

Te koop: Beste neurende
vaars, H. Heuvelink,
Oude Borculoseweg 16,
Warken

Te koop: Volbloed dra-
gende MRIJ-vaars, hoge
produktie-afstamming. ,
H. Mombarg, Maalde-
rinkweg 4, Vorden

VOOR4t UW

Wapen- en sporthandel

Maften
sleede <iocltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockcts
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

VERSE HAANTJES
EN KIP

Lekker en goedkoop.
Aan huis en aan de
markt.

10 EIEREN
voor ƒ l ,30

UW POELIER
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

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

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

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS
Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

^jfjjgjr

Uw

ADVERTENTIE
i

in 'Contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

ISOLATIEMATERIAAL
2-3-4-6 cm dik

Alles direkt uit voorraad
leverbaar.
Nergens zo goedkoop.

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

Wij leveren >nu . . .

DIEPVRIESKISTEN EN
DIEPVRIESKASTEN
(in alle maten)

VOOR SPECIALE PRIJZEN !

Komt u vrijblijvend eens praten.

H. J. Berends
Lindeseweg 19 - Vorden - Telefoon 6730

WEEKEND REKLAME

BLOEIENDE CYCLAAM

ƒ 1.65

Kwekerij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 „ Telefoon 1987
G. KLEIN HANEVELD

Coöp, Bedrijfsverzorgingsdienst
Vorden - Warnsveld

vraagt een

BEDRIJFSVERZORGER
in vaste dienst,
goede beloning.

Opgave bij de bestuursleden of administrateur

H. VAN ARRAGON

Vordenseweg 24 _ Warnsveld - Tel. 05750-
2559 tevens voor nadere inlichtingen

Voor spoedige indiensttreding gevraagd een

aankomend draaier
GOMA

metaalwarenfabriek
Ruurloseweg B 103 - Hengelo G
Telefoon 05753-1660

BLOKKEUKENS
kunststofbekleding, prachtige en dege-
lijke uitvoering, met zeer vele aanbouw-
mogelijkheden, in alle maten, uit voor-
raad te leveren.

ROESTVRIJSTALEN
AANREGHTBLADEN
ook in alle maten en modellen, uit voor-
raad te leveren, ook de gewafelde
bladen.

TIJDELIJK SPECIALE
AANBIEDINGEN

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

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Oranjevereniging
Vorden

Leden- en kommissie-
vergadering
op maandag 25 januari u.s. in
hotel Bakker, aanvang 20.00 uur.

Op de agenda:

Bespreking a.s. Oranjefeest en
bestuursverkiezing.
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Tweede blad Contact
Donderdag 21 januari 1971

Beatclub „Turn"
De popgroep Amsterdam lokte zaterdagavond hon-
derden jongeren naar zaal Schoenaker. Beatclub
Turn had deze viermans formatie uitgenodigd voor
de eerste beatavond in 'het nieuwe jaar. Amster-
dam, dat reeds diverse malen optrad in radio- en
tv-programma's, zocht 'het nu meer in de close-
harmony styl de zgn. „Üig't".

Nieuws van
de kerken
De Zondagsschool
Al vele jaren bestaat in Vorden een Zondagsschool
Vereniging, die bijeenkomsten voor kinderen houdt
op de zondagmorgen. Dat gebeurt in de lagere
school aan Het Hoge, in de kapel in de Wilden-
boroh en in de lagere school in Medler-Linde.
In het dorp begint de zondagsschool gelijktijdig met
de morgendienst in de Hervormde kerk, 10 uur. In
de Wildenborch begint men onmiddellijk na de
dienst in de kapel (dus ca 11 uur) en in de school
in het Medler begint de zondagsschool om 10.30 u.
De bedoeling is om de kinderen op kinderlijke wij-
ze het evangelie te vertellen, met hen te zingen, te
bidden. Het is een kerkdienst-voor-de-kinderen.
Alle kinderen zijn er hartelijk welkom. Leeftijd van-
af 4 of 5 jaar. Sekretaresse van de Zondagsschool-
vereniging is mevrouw Klein Obbink, Berend van
Hackfortweg 48 te Vorden. Zij geeft graag na-
dere inlichtingen, (Zie advertentie in dit blad).

Gebedsdienst voor de eenheid
In het kader van de gebedsweek voor de eenheid
der christenen (18-25 januari) belegt de Raad van
Kerken te Vorden-Kranenburg een gebedsdienst
op donderdagavond 21 januaari om 19.30 uur in
de Gereformeerde kerk te Vorden aan de Zutphen-
seweg.
Vanuit het evangelie hebben alle christenen de op-
dracht te bidden en te werken (ora et labora) voor
de eenheid van de christenen, de eenheid van de
ene Kerk van de ene Heer Jezus Christus.
De Raad van Kerken roept u allen op nu mee te
bidden en nu en straks ook mee te werken om tot
eenheid te komen, waar dat mogelijk is en dan ook
noodzakelijk is.
Het onderwerp van de gebedsweek, die in vele ker-
ken over de gehele wereld gehouden wordt, is:
,,De gemeenschap van de heilige geest zij met u
allen".

Kollekte Chrisus Koningkerk
Namens de Raad van Kerken willen wij de leden
van alle kerken oproepen om een royale bijdrage
te geven in de huis-aan-huis-kollekte ten bate van
de Christus Koningkerk voor de opgelopen scha-
de. Laten wij als leden van de verschillende kerken
nu onze solidariteit als een van ons zo'n ongeluk-
kige schade ondervindt, ook metterdaad tonen.

Namens de Raad van Kerken,
J. H. Jansen
L. J. van Leeuwen

(Zie ook de advertentie in dit nummer.)

Jaaroverzicht Kranenburg
Pastoor Van Benkei van de Antonius van Padua-
kerk te Kranenburg heeft dezer dagen het jaar-
overzicht bekend gemaakt van zijn parochie.
Op 31 december 1970 bedroeg het aantal parochi-
anen 596, in het voorgaande jaar 598, waarvan tot
6 jaar 82 (91); van 7-64 jaar 462 (459) en van
65 jaar en ouder 52 (48). Er werden in 1970 9
kinderen gedoopt in 1969 waren dit er 12. Het aan-
tal huwelijken bedroeg 10, wat eenzelfde aantal
was als in het voorgaande jaar.

Waterpolo-nieuws
Heren van Vorden verloren met 3—2 van de IJssel
Voor de winterkompetitie van het distrikt Twente-
IJsselstreek speelde het eerste herenzevental van
Vorden zaterdagavond tegen de IJssel 2 uit De-
venter. Een poosje geleden won Vorden op for-
tuinlijke wijze de eerste ontmoeting. Ditmaal wa-
ren de rollen omgekeerd en wonnen de Devente-
naren op gelukkige wijze met 3—2,
In de eerste helft waren de Vordenaren beduidend
beter en wisten zij zich enkele scoringsmogelijk-
heden te scheppen. Brandenbarg schoot evenwel
tegen de paal, terwijl Sikkens even later een goed
schot losliet dat bekwaam door de Deventer-doel-
man werd gestopt. Rudie Eggink, fraai doorge-
zwommen op een pass van Parmentier, werd op
het 'laatste moment ten koste van een overtreding
een halt toegeroepen. Toen bij Vorden Sikkens
voor een minuut het water werd uitgezonden, kwam
de IJssel gevaarlijk opzetten. De Vordense achter-
hoede gaf echter geen krimp. Bij de rust was de
stand nog steeds dubbelblank.
In de tweede helft leek Vorden regelrecht op een
overwinning af te stevenen. Met een prachtig
scihot juist onder de lat gaf Rudi Eggink zijn ploeg
met O—l de leiding. Een minuut later werd een
overtreding begaan tegenover Parmentier, hetgeen
Vorden een strafworp opleverde, die door Parmen-
tier zelf werd ingeschoten O—2. Bij Vorden werd
toen Elbrink het water uitgezonden. Dit noopte
de IJssel een verwoed slotoffensief in 'te zetten. Het
op balbczit spelen kostte Vorden tenslotte een
doelpunt toen de rechtsvoor plotseling een pass
onderschepte l-—2. Niet tijdig terugzwemmen van
Jan Krijt kreeg de IJssel de kans de balans in even-
wicht te brengen. Vlak voor tijd beging Velhorst
de fout de bal precies naar een tegenstander te
werpen, waardoor Vorden op de valreep een kleine
nederlaag leed.

Dames van Vorden verloren met l—2 van NZC l
Voor de winter-zomerkompetitie speelden de Vor-
dse dames zaterdagavond in Apeldoorn hun thuis-
wedstrijd tegen de dames van 'NZC uit Neede.
Het was een rommelige wedstrijd met vele onder-
brekingen doordat de arbiter nogal eens vreemde
beslissingen ,nam. Zowel Vorden als Neede kwa-
men zodoende niet in hun normale spel. Toch wist
NZC voor de rust nog tot een O—l voorsprong
te komen door uitstekend te profiteren van een fout
in de Vordense achterhoede. In deze periode werd
nog een speelster van Neede uit het water gezon-
den, Vorden wist hier echter geen profijt van te
trekken. Direkt na de hervatting scoorde NZC nog-
maals. Vorden was echter helemaal niet de minde-
ren maar Truus Oonk en mevrouw Van Dijk had-
den weinig geluk met hun schoten. Vele ballen gin-
gen net naast of kwamen in handen van de uitste-
kende Needse doelvrouwe. Ans Pélgrum kreeg een
uitstekende kans de balans in evenwicht te bren-
gen doordat Vorden vlak na elkaar twee strafwor-
pen werd oegewezen. Beide strafworpen werden
evenwel door Ans Pélgrum gemist. Vlak voor tijd
had ze wel sukses toen ze met een fraai afstands-
schot de eindstand op l—2 bracht.

Meisjes van Vorden wonnen met 5—l
De meisjes-aspiranten van Vorden speelden zater-
dagavond voor de winter-zomerkompetitie tegen de
IJssel B uit Deventer. Het Vordense team was in
deze ontmoeting goed in vorm en boekte een roya-
le 5—l overwinning. 'Bij de rust was de stand reeds
3—O door doelpunten van Anneke Sikkens (2 x)
en Trudy van Houte. Na de hervatting scoorden
deze meisjes nog éénmaal.

Heren 2 verloren met 6—2 van de IJssel 3
De heren 2 van Vorden leden zaterdagavond te-
gen de IJssel 3 voor de winter-zomerkompetitie,
een grote 6—2 nederlaag. Deze grote nederlaag
staat echter in het geheel niet in verhouding tot
het vertoonde spel, want zo noteerden we alleen al
na de rust drie schoten van Verstoep tegen de paal
en lat.
In de eerste helft was de IJssel beduidend sterker
en moest de Vordense achterhoede alle zeilen bij-
zetten om doelpunten te voorkomen. Dit lukte niet
want met snelle aanvallen scoorde de thuisclub het
ene na het andere doelpunt. Bij de stand 4—O ge-
lukte het Vorden de bakens te verzetten. Eerst
knalde Verstoep tegen de paal. Vlak voor het ver-
strijken van de eerste helft bracht Ton Branden-
barg met twee fraaie goals de achterstand tot 4—2
terug.
Na de rust een gelijkopgaande strijd, waarin Vor-
den er alleen maar in slaagde d.m.v. Verstoep het
houtwerk te raken. Halverwege de tweede helft
werd Verstoep het water uit^Bonden. Van de ver-
kregen numerieke meerderheid maakte de IJssel
meteen gebruik, terwijl vlak voor tijd doelman Wol-
sink (die overigens een goede wedstrijd speelde)
voor de zesde maal het nakijken kreeg.

DCV-nieuws
DCV 2 won voorlaatste kompetitiewedstrijd
Het tweede tiental van de Vordense damclub DCV
behield de uitstekende ikans op het kampioenschap
door in Brummen met 8—12 van BDV l te winnen.
Vrijdagavond speelt het tweede tiental van DCV
de laatste kompetitiewedstrijd tegen DCH uit Hen-
gelo. Bij een eventuele overwinning staan de Vor-
denaren gelijk bovenaan met DIO uit Eibergen,
zodat een beslissingswedstrijd om hét kampioen-
schap nodig zal zijn.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

21 jan. Vrouwenvereniging Wildenborch
22-23 jan. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

23 jan. Discobal Jeugdsoos Atlantic
tegenover zaal Schoenaker

26 jan. Feestavond Vordense Winkeliers-
vereniging in hotel Bakker

26 jan. NCVB vergadering
28 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
28 jan. Herv. Vrouwengroep Linde
29 jan. Openbare vergadering ARP met

drs H. van Ruller uit Amsterdam
30 jan. Feestavond volleybalvereniging

Dash in zaal Eykelkamp Medler
8 febr. Kulturele avond Bond van Platte-

landsvrouwen, Jong Gelre, GMvL
in ,,'t Wapen van Vorden"

9 febr. Lezing KPO
16 febr. NCVB vergadering
17 febr. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
19 febr. Beatavond van de Deurdreajers in

de grote feestsalon
20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verl, in de grote feestsalon
21 febr. Kindercarnaval in de feestsalon
21 febr. TV-artiesten in de feestsalon
22 febr. Carnaval in de grote feestsalon
23 febr. Carnaval in de grote feestsalon
16 maart NCVB vergadering
25 maart KPO-avond
3 april Jubileumuitvoering muziekverenig.

Concordia in het Nutsgebouw
17 april Dansavond muziekvereniging Con-

Vorden"
cordia in zaal ,,'t Wapen van

22 april Nutsavond in het Nutsgebouw

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

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld:
Oukes—Hoenink 2—0; S. Wiersma—Wansink 2
—0; Dimmendaal—Heuvink O—2; Esselimk—Huls-
hof O—2; Breuker—'Klein Kranenbarg O—2;
Smeenk—G. Geerken af g.; Wiersma—Ter Beest
l — 1; Hulshof—Hesselink l—1; Sloetjes—Lamers
sr 2—0.

IN ONZE

NU ALLES NOG VOOR
OUDE PRIJZEN
OPRUIMINGSPAREN
STERK IN PRIJS
VERLAAGD

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weuten Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KR A AM HOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weu/en Kranenbarg

HOLLE
BETONBLOKKEN

33 x 24 cm 10 cm dik

zeer geschikt voor
schuren, garages,

werkplaatsen, loodsen
enz. enz.

Afgehaald en kontant
80 cent per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Touwtrekker s -nieuws
Zateragavond werd in Bathmen een groot indoor-
toernooi georganiseerd in de manege Het Ruiten-
kamp door de pas opgerichte verenigingen Holten
en Enter. nOder de meer dan 30 'teams die deelna-
men bevonden zich liefst vier ploegen van onze
plaatselijke touwtrekvereniging 't Medler.
De Vordenaren hebben zich uitstekend geweerd.
Medler I had in de 640 kg klasse „zwaar geschut"
in stelling gebracht en bleek zo'n geduchte 'tegen-
stander dat geen enkele ploeg hen wist te ver-
slaan. Medler I behaalde een eerste plaats, Med-
ler II werd vierde.
In de 560 kg klasse was Medler eveneens met een
sterk team vertegenwoordigd; hier bereikten de
Vordenaren een eervol'l^kveede plaats.

G. W. Eijerkamp
Vorden

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hefbakken enz. enz.

SPECIALE
AANBIEDING
KUNSTSTOF

KEUKENS
2 m lang, kompleet m.

roestvrijstalen blad
slechts ƒ 360,—

inkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Ramp Christus Koning Kerk
huis aan huis kollekte
in de
gemeente Vorden

op vrijdag 22
en zaterdag 23 januari a.s.

Vriendelijk maar dringend verzoek:
helpt deze kerk uit de moeilijkheden!

Komité van aanbeveling:
BURGEMEESTER A. E. VAN ARKEL
GEMEENTESEKRETARIS J. DRIJFHOUT

DS. JANSEN
DS. KRAJENBRINK

L. J. VAN LEEUWEN
PASTOOR J. VAN BERKEL

BROEDER CANUTUS



Gemeentenieuws

Vrijstelling van militaire dienst
ten behoeve van bouwvakkers
Evenals dat voor bouwvakarbeiders van de lichtingen 1964
tot en met 1967 en 1970 is geschied, heeft de minister van
Defensie bepaald dat vrijstelling van dienst als gewoon
dienstplichtige wordt verleend aan dienstplichtigen (goed-
gekeurde) van de lichting 1971 (geboren in het jaar 1951)
die bij voortduring in de nieuwbouw van woningen in Neder-
land werkzaam zijn en die op 3 november 1970 de eerste
oefening nog niet hebben aangevangen.
Vrijstelling kan dan worden verleend voor de duur van 2
jaren. Daarna kan nog eenmaal voor een tijdvak van 2 jaren
vrijstelling worden verleend. Na die 4 jaar tijdelijke vrijstel-
ling kan deze op verzoek voorgoed worden verleend, indien
betrokkene nog aan de verschillende voorwaarden voldoet.
Onder bouwvkarbeider wordt in dit verband verstaan: ta-
riefcalculator, arbeidsanalist, tekenaar, opzichter, adjunct-
opzichter, uitvoerder, adjunct-uitvoerder, metselaar, voeger,
betonwerker, betonvlechter, heier, opperman (handlanger),
steigermaker, stucadoor, steengaaswerker, tegelzetter, ter-
razzowerker, granitowerker, kunststeenwerker, timmerman,
schilder, schilder-behanger, glas-zetter, behanger, loodgie-
ter, lood- en zinkwerker, gas- en of waterfitter, electriciën,
dakdekker, centrale verwarmingsmonteur en systeemmon-
teur.
om vrijsteling wegens aanwezigheid van een bijzonder geval
worden ingediend.
Een ieder die meent voor bovengenoemde vrijstelling in
aanmerking te komen wordt aangeraden zo spoedig mogelijk
een dergelijke aanvraag in te dienen, op de afd. militaire za-
ken der gemeente-secretarie.

Woningverbetering

Zoals bekend bestaat er al sinds 1953 een regeling waarbij
het mogelijk wordt gemaakt, dat ten behoeve van het aan-
brengen van verbeteringen aan woningen rijksbijdragen
kunnen worden verleend, mits deze verbeteringen met in-
achtneming van de daarvoor gestelde eisen worden uitge-
voerd.
Aangezien veelvuldig blijkt, dat men in het algemeen nog
te weinig op de hoogte is van de bestaande mogelijkheden
en er bovendien met ingang van 1 januari 1970 een nieuwe
beschikking van de Minister van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening dienaangaande van kracht is geworden
wordt het raadzaam geacht om in het kader van dit gemeen-
tenieuws aan deze gelegenheid eens aandacht te schenken,
zulks ter voorlichting aan belanghebbenden.

De rijksbedragen voor verbetering, splitsing en samenvoe-
ging van woningen, dan wel het verbouwen van een gebouw
tot woning, worden aan de gemeente verstrekt, onder een
voorwaarde, dat de gemeente 'n bijdrage aan de belangheb-
bende toekent van tenminste 125% van de aan de gemeente
verstrekte bijdrage.
In het algemeen zal de regeling slechts toepassing kunnen
vinden voor verouderde woningen, die vóór 1945 tot stand
zijn gekomen.
Met een regeling wordt beoogd de woningen in particulier
bezit te verbeteren, De regeling geldt in beginsel slechts
voor natuurlijke personen, met uitzondering van instellingen
die om andere dan om commerciële redenen huurwoningen
exploiteren, waarbij te denken valt aan kerkelijke, charita-
tieve en sociale instellingen.

Enkele belangrijke punten zijn voorts nog, dat:

a. voorzieningen, die worden aangebracht aan een woning,
die qua indeling en accomodatie naar objectieve normen
aan redelijk te stellen wooneisen voldoet, niet voor sub-
sidiëring in aanmerking komen;

b. voorzieningen, die niet of in onvoldoende mate stukken
tot verbetering van de situatie uit een oogpunt van rede-
lijk gestelde wooneisen, niet voor subsidiëring in aanmer-
king komen, met uitzondering echter voor het aanbrengen
van een douche of watercloset, in welk geval subsidie
kan worden verleend zonder dat eventuele gebreken van
woning wordt voorzien.

c. voorzieningen die op kostbare wijze wordt uitgevoerd, en
voorzieningen, die in relatie tot de waarde van het pand
naar objectieve normen als economische niet verant-
woord kunnen worden aangemerkt, van subsidiëring zijn
uitgesloten;

d. woningen, die op korte termijn zullen worden afgebroken
of aan de bewoning zullen worden onttrokken, niet voor
subsidie in aanmerking komen;

e. de regeling geldt slechts voor woningen, die permanent
(zullen) worden bewoond: zomerhuizen, weekendwonin-
gen en dergelijke komen derhalve niet voor subsidiëring
in aanmerking.

f. dat regeling geen toepassing vindt, indien een zodanige
ingrijpende verbouwing of uitbreiding plaatsvindt, dat in
feite niet van verbetering doch van nieuwbouw moet wor-
den gesproken;

g. voor het aanbrengen van een centrale verwarmingsinstal-
latie, behoudens voor woningen bestemd voor bejaarden
en lichamelijk gehandicapten, geen subsidie wordt ver-
leend;

h. geen bijdrage wordt verleend voor de opheffing van een
„technisch gebrek" aan de woning, wanneer dit een ge-
volg is van uitgesteld of verwaarloosd onderhoud;

i. geen bijdragen worden verstrekt wanneer de kosten van
de voorzieningen minder dan ƒ1000,— bedragen, tenzij
die voorzieningen uitsluitend een primitief privaat of een
douche betreffen;

Voor de aanvragen van bijdragen dient gebruik te worden
gemaakt van een formulier, dat bij de gemeentewerken ver-
krijgbaar is.

De bijdrage wordt niet verstrekt, wanneer met het werk
een aanvang is gemaakt, voordat de eigenaar een aan-
vraag om subsidie bij de gemeente heeft ingediend.
Alvorens een aanvang met het werk mag worden ge-
maakt, dienen belanghebbenden eerst het bericht van
het gemeentebestuur te hebben ontvangen, dat sub-
sidiring verzekerd is.

Binnen drie maanden na de toekenning van een bij-
drage door de gemeente aan de belanghebbende moet
met het werk een aanvang zijn gemaakt, terwijl het
werk binnen één jaar na toekenning gereed moet zijn.
Nadere mededelingen volgen in een volgend nummer
van 'Contact'.

BEPERKTE
AANBIEDING

Volautomatische
wasmachine

Inhoud 5 kg was, ook voor 2 kg
te gebruiken. Bio-programma.

Merk Erres

nu 798,00

Wasdroger
voor 2 kg was, merk Philips.

Tijdelijk van ƒ 388 —

nu 348,00
Bovendien 14 dagen vrijblijvend
op proef.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752- 15 46

Gevraagd:

HULP IN DE
HUISHOUDING

M, G JANSEN
Burg. Galléestraat 42, Vorden, tel. 1451

Donderdag
500 gram varkcnslappen
500 gram speklappen
3 stuks Hamburgers

Vrijdag en zaterdag
500 gram schou-
derkarbonade
500 gram verse worst
500 gram runderlappen
500 gram^dblappen

Voor de boterham
750 gram peketvlees
150 gram boterhamworst
150 gram Hausmacher
150 *** '

3,38
1,70
1,05

258
2,60
2,75
3,98

0,98
0,60
0,60
0,45

ZATERDAGS 16.00 UUR GESLOTEN

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

Ned. Bond v= Plattelandsvrouwen
GMvL - Jong Gelre
afdeling Vorden

Bij deze nodigen wij u en uw huis-
genoten vriendelijk uit tot bijwo-
ning van een der gezamenlijke

v feestavonden
welke gehouden worden op vrij-
dag 22 en zaterdag 23 januari '71
in het Nutsgebouw, aanvang 19.30
uur precies.

Beide avonden zal door leden van Jong Gelre
opgevoerd worden het toneelspel

ENGELTJE
Tweede avond na afloop

DANSEN
Muziek:
„THE WOODPECKERS"

Voor het dekken van de onkosten wordt van
de leden ƒ 2,50 gevraagd en van niet-leden
ƒ 3,50 (bel. inbegrepen).

De besturen.

Speciale aanbieding

HARDBOARD
Bij afname van 25 m2 of
meer slechts ƒ 1,85 per m-

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

PROFITEERT NOG
TOT EN MET A.S.
ZATERDAG 23 JANUARI
VAN ONZE

i 1 1 m m
RAADHUISSTR.. VORDEN

DE LAATSTE RESTANTPAREN
NU NOGMAALS SCHERP
IN PRIJS VERLAAGD

Neem eens een kijkje in onze
etalage, 't is beslist de moeite
waard.

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 - Vorden

30-DELIG GLASSERVIES
Leerdam model Carla, zolang de
voorraad strekt ƒ 52,50 voor

29.7^

Röerselman
Burg. Galléestraat -Telefoon 1364

Adldas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. o». 33,-
Adidas-,,Santiago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-,,Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Ad!das-„Brasir
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,SO

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Diepvries
kist of kast

voor elk gezin de juiste maat.

200 LITER KIST AL VANAF

49900
U kunt ze dagelijks zien op onze
showroom boven de winkel.
Na afspraak ook 's avonds.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Teken-, schilder- en
instruktïe-avond
Voor de dinsdagavond in het Nutsgebouw gehou-
den 'teken-, schilder- en filminstruktie-avond be-
stond een zeer goede belangstelling. Het was van
'het Nutsbestuur een goede gedadhte geweest om
daarvoor uit te nodigen tot het geven van inlich-
tingen en instrukties onze plaatsgenoot 'de heer
W. Knotter (Viersprong).
Na een kort inleidend woord door de heer Sikkens
vertoonde de heer Knotter met een groot aantal
gekleurde dia's de vele mogelijkheden die er op
dat gebied voor alle leeftijdsgroepen bestaan t.w.
voor schilderen, tekenen, boetseren, etsen, fotogra-
feren, dekorbouw, belichting, inaaldwerk en ge-
luidseffekten. In zijn inleidend woord gaf de kuns-
tenaar Knotter een goede uiteenzetting voor de be-
oefenng van deze verschillende kunststukken. le-
der mens heeft een talent of talenten meegekregen
zowel oud als jong, om deze als 'hobby of als kunst
tot uiting te brengen.
De bedoeling van deze avond was dan ook om te
komen tot oprichting van enkele clubs die onder
leiding van de heer Knotter een en ander zullen
gaan beoefenen. Tijdens de vergadering gaven zidh
een aantal personen op om eventueel deel te nemen
aan de beoefening van de teken- en schilderkunst
en andere mogelijkheden op dit gebied.
Voor de kunstliefhebbers was 'het een zeer leerza-
me avond.

Vakbeweging besprak sociale
werkvoorziening en bijstandswet
Onder voorzitterschap van de heer Hoevers NKV
belegde het NVV-CNV-NKV een voorlichtings-
bijeenkomst in zaal Bloemendaal. Nadat iedereen
van harte welkom geheten was, kwam als eerste
spreker aan het woord de heer De Vries die sprak
over de werking van de Bijstandswet.
Op duidelijke en begrijpelijke wijze werden enkele
gevallen belicht en duidelijk gesteld 'hoe een beroep
op de Bijstandswet kan worden gedaan. Een felle
diskussie ontstond omtrent het feit dat als B & W
een aanvraag afwijst men in hoger beroep kan gaan
bij GS en de Kroon, men kan zich dan laten ver-
tegenwoordigen door een deskundige uit de vak-
beweging.
Als tweede spreker kwam de iheer L. de Boer aan
het woord die sprak over de sociale werkvoorzie-
ning. Opbouwend vanuit de geschiedenis kwam
spreker tot de totstandkoming van de Wet Sociale
Werkvoorziening in Nederland, in werking getre-
den op l januari 1971. 'Hiervoor gold de zgn. rege-
ling voor sociale werkvoorziening. De wet is te
beschouwen als een CAO voor die mensen die om
welke reden dan ook niet of moeilijk plaatsbaar
zijn in ihet normale bedrijfsleven en dus aangewe-
zen zijn op arbeid krachtens deze wet. Op grond
van deze wet kan arbeid geboden worden in een
zgn, sociale werkplaats als handarbeider, op een
zgn. „buitenobjekt" als handarbeider en in een
centrum voor hoofdarbeiders voor bv. administra-
tieve werkzaamheden.
Sinds januari kent men vijf 'beloningsgroepen, in-
gedeeld naar zwaarste en moeilijkheidsgraad van
het uit te voeren werk. Het minimumloon loopt op
tot ongeveer ƒ 180,— bruto per week. In de tot-
standkoming van deze wet heeft de vakbeweging
een groot aandeel ge'had. Ook in de begeleiding,
uitvoering etc. speelt de vakbeweging een grote rol
aldus de heer De Boer.
Na deze inleiding werden vragen, door de verga-
dering gesteld, op een duidelijke en begrijpelijke
wijze 'beantwoord. Aan het slot van deze bijeen-
komst bood de voorzitter beide heren een attentie
aan.

Jeugdtoneel KRATO
De Krato-Jeugdtoneelgroep in de Kranenburg, die
in december met zoveel sukses een opvoering van
,,Met Kerstmis iets extra's" gaf, heeft nu een nieuw
stuk in studie genomen. Het is de kludht in drie
bedrijven van Jóhan Blaaser getiteld „Ln de Ver-
gulde Os". Er spelen 10 spelers (sters) in mee.
De regie is weer in handen van jeugdleider broeder
Canutus Sc'hilder. Het stuk zal omstreeks (half fe-
bruari in zaal Schoenaker voor het voetlicht wor-
den gebracht.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Naar ons werd medegedeeld nodigt de afdeling
Vorden van de NCVB alle belangstellende dames
uit tot bijwoning van een voorlichtingsavond door
het bureau voorlichting merkartikelen in zaal Eskes
op dinsdagavond 26 januari a.s.
In een boeiende kleur- en klankpresentatie zullen
enkele vooraanstaande merkartikelen voor de huis-
houding worden belicht en het geheel wordt ge-
volgd door het originele merkwoordenspel met
vele ronden en aantrekkelijke prijzen.
Dames, u kunt nu eens op een ongedwongen wijze
kennismaken met de sfeer van deze vereniging.
Bij de sekretaresse mevrouw Zeevalkink-Jansen
kunt u in het bezit komen van een entreekaart.

In memoriam J. Lammers
Op 88-jarige leeftijd is in de nacht van zondag op
maandag geheel onverwachts de heer J. Lammers
overleden, een bekende figuur op sportgebied in
Vorden. Voor de voetba'lsport, de damsport en de
zwemmerij heeft de heer Lammers veel gedaan in
Vorden.
Destijds was hij werkzaam bij de spoorwegen. Na
een verblij! in o.a. Liclhtenvoorde en Winterswijk
kwam hij in 1928 definitief naar Voeden. Nadat hij
omstreeks 1928 als voorzitter had gefugeerd van
de pas opgerichte Zutphense damvereniging ZDV,
richtte hij in 1936 in Vorden een zwemclub op, die
helaas enkele jaren later ter ziele ging. Wel nam
hij zitting in het bestuur van de Vordense bad- en
zweminrichting in welk bestuur hij tot voor enkele
jaren een funktie bekleedde.
Inmiddels was hij in 1929 ook tot voorzitter van
de voetbalvereniging Vorden gekozen, welke funk-
tie hij bekleedde tot oktober 1954. Sindsdien was
hij ere-voorzitter. In 1939 richtte de heer Lammers
de damclub DCV op, die in de mobilisatie ontbon-
den moest worden. Na de oorlog zorgde hij er
voor dat de damsport in Vorden nieuw leven werd
ingeblazen. DCV herrees en de heer Lammers werd
voorzitter. Dit bleef hij tot 1958, waarna hij ere-
voorzitter werd.
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