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van
de kerken

ZONDAGAVONDZANG
Zondag 20 februari wordt er weer een interkerkelijke
zangdienst gehouden om 7 <uur in de hervormde kerk
uitgaande van de herv.-ger. zangdienst kommissie.
Voorganger in deze dienst is ds Jansen. Deze zang-
dienst valt samen met de 2e lijdenszondag. Het thema
voor de prediking is 'Waarom hebt Gij mij tot Uw mik-
punt gemaakt'.
Medewerking wordt verleend door de gebr. Eykel-
kamp. Organist is de heer W. Scholten uit Lochem.
Tevens zal er in deze dienst veel samenzang zijn van
bekende liederen.
U wordt hartelijk uitgenodigd deze zangdienst te be-
zoeken. Wij hopen op een trouwe opkomst en een
goede dienst.

De Zangdienstkommissie

Gesprekskring van de Raad van Kerken
De raad van kerken te Vorden-Kranenburg start deze
week donderdagavond 17 febr. met een nieuwe cyclus
gespreksavonden.
Deze avonden staan in 'het kader van de landelijke
dag van de raad van kerken in Nederland op zater-
dag 19 augustus in Utrecht. En deze landelijke dag
wordt gehouden in verband met de vergadering van
het centrale komité van de Wereldraad van Kerken,
dit jaar te houden in Nederland.
De plaatselijke raad van kerken roept u op deze ge-
spreksavonden letterlijk te willen meemaken.
Een handzaam boekje met de gespreksthema's en vra-
gen is verkrijgbaar. Plaats van samenkomst: het ca-
techisatielokaal van de herv. kerk, achter de kosters-
woning van de fam. Eggink, Kerkstraat 15.
Dus vlak achter de hervormde kerk.

Kindercantorij
De kindercantorij hoopt zondagmorgen weer mee te
zingen in de kerkdienst van 10 uur in de herv. kerk.
Op de 3e zondag van de maand wordt het orgel be-
speeld door de heer Wim Scho-lten uit Lochem (een
oud-Vordenaar).

Restauratiewerkzaamheden in de herv. kerk
De voorbije zondag heeft de herv. gemeente haar kerk-
dienst gehouden in de grote zaal van het jeugdcen-
trum. Dit in verband met restauratiewerkzaamheden
in de kerk. Dit zal waarschijnlijk nog wel eens moeten
gebeuren. Het wordt dan duidelijk op de kerkdeuren
aangegeven.
Beide gebouwen liggen heel dicht bij elkaar. Het witte
jeugdcentrum ligt aan het begin van de Insulindelaan.
Zondag 20 febr. echter zal het kerkgebouw wel ge-
deeltelijk bruikbaar zijn en bruikbaar gemaakt wor-
den voor de Eredienst.
Doopdienst om 10 uur en interkerkelijke zangdienst
's avonds om 7 uur.

HUDORA

ROLSCHAATSEN

Koerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Prins Herman de eerste
regeert over Vorden-Kranenburg

Burgemeester van Arkel overhandigde sleutel
Wanneer ooit beweerd is dat Vordens vroede vaderen
niet carnaval-minded zouden zijn, dan zeker niet zater-
dagmiddag, toen voor het eerst de sleutel van de ge-
meente door burg. van Arkel aan prins Herman de Eer-
ste werd uitgereikt.

Door Vorden trok de bonte stoet voorafgegaan door de
muziekkorpsen Sursum Corda en Conoordia naar het ge-
meentehuis, waar men om half twee officieel in de raads-
zaal werd ontvangen door de burgemeester, beide wet-
houders en de gemeentesekretaris.
Pres. van Langen van de Deurdraejers sprak een kort
openingswoord en dankte B&W voor de ontvangst. 'Het

bekend gemaakt, de burgemeester, beide wethouders en
de gemeentesekretaris gedekoreerd met de 'Orde der
Deurdreajers', waarna het gezelschap de raadszaal ver-
liet.
Vervolgens werd een rondrit gemaakt, waarbij de bejaar-
dencentra niet werden vergeten. De direktrice van De
Decanije kreeg ook 'n onderscheiduig, terwijl de kok niet
karig was met drankjes enz. Ook villa Nuova werd be-
zocht waar de heer Ottens werd 'geridderd'.

Nos Rood Show
Vrijdagavond was er de daverende Nos Road Show, waar

doet ons bestuur veel genoegen, dat wij als een van de
grootste carnavalsverenigingen uit het oosten officieel
door u worden ontvangen'.

Sleutel
De president verzocht hierna de burg. om prins Herman
de Eerste de sleutel te overhandigen, zodat hij drie dagen
kan regeren over het rijk der narren en narrinnen.
'Het is in mijn 25-jarig bewind nog niet eerder voorge-
komen dat ik zulk fraai geüniformeerd en hoog1 gezel-
schap heb mogen ontvangen', aldus de burgemeester.
'Ik moet zeggen het heeft mijn stoutste verwachtingen
overtroffen, 't Was in één woord AF!
In zijn humoristische toespraak wenste hij de Deurdrae-
jers veel leut toe en hoopte dat het feest in goede har-
monie zou verlopen. Alaaf!

Optocht
Hij besloot met 'ik draag u hierbij de macht tijdens de
carnavalsdagen over de Kranenburg over en maakt een
gepast en vrolijk gebruik van deze macht onder het mot-
to 'Feestvieren en Deurdreajen' alaaf!

In zijn toespraak wees de prins Herman de Eerste op
het feit dat de Kranenburg en Vorden meer naar elkaar
toe moeten groeien. Het feest is voor de hele Vordense
gemeenschap. Want naar welke gaat de uitbreiding?
Naar welke richting bent u, meneer de burgemeester,
verhuisd ?
Hierna werden de Elf Geboden van de carnavalsvierders

Prinses
Christina

Iedere keer als prinses Christina weer
in ons land verschijnt, ziet zij er op-
gewekter en levenslustiger uit.

De oorzaak hiervan moet gezocht
worden in het feit, dat zij uitstekende
vorderingen maakt met haar zang-
studie in Canada.

Zij schijnt zich op het instituut vol-
komen thuis te voelen.
Op 18 februari hoopt zij haar 25ste
verjaardag te vieren.
Wij wensen haar een prettige dag toe.

»«•»»»»»*»»•<

vooral de jeugd natuurlijk was vertegenwoordigd. Disc-
jockeys Ben Vreeburg en Theo Stokkink presenteerden
de nieuwste plaatjes. De Go-Go girls, flash-lights enz.
maakten de zaal tot een pj^hht amusementscentrum.
Hoogtepunt was de miss ca^Kival verkiezing. Uit een se-
lektie van 10 schoonsten en hipsten van Vorden werd
mej. Tonny Buil uitverkoren. Zij ontving uit handen van
de prins een kamera. Tot in de kleine uurtjes werd daar-
na het feest voortgezet.

Bal voor gehuwden
Het bal voor ghuwden werd ook nu weer een geweldig
sukses. Uit alle windstreken kwam men naar de grote
feestsalon die ook nu tot in alle hoeken was gevuld. Het
werd een dolgezellige boel dat onder leiding van Herman
de Eerste voortduurde tot l uur. Wie niet verkleed
was 'liep in de gaten'!

K/nderccrrncrvcrf en optocht
Voorafgegaan door Concordia was het zondagmiddag één
kleurige stoet die een optocht maakte in de Kranenburg.
De dansmarietjes strooiden met gulle hand konfetti dat
ook door de raad van elf niet werd nagelaten.
Naar schatting 700 kinderen volgden daarna onder lei-
ding van de jeugdprins Martin I (Martin Overbeek) het
speciale jeugdcarnaval. Het goochelende en jonglerende
duo De Cordans amuseerden de jeugd op aangename wij-
ze, waarbij Wim Bosch voor de muzikale noot zorgde.
Clown Pipo Bello liet de kinderen na de pauze schateren.
Prins Herman de Eerste en dejeugdprins maakten daar-
na de uitslag bekend van de optocht voor de mooiste
kostuums, waarbij de jury een vreselijk moeilijke taak
had. De uitslagen waren tenslotte:
Enkelingen: l Klatergoud, 2 Woef kas, 3 Pipi Langkous
4 Hokus Pokus, 5 Blank en Zwart, 6 Floris, 7 Sterretje
8 Haremdame, 9 Paddestoel, 10 Spaanse danseres,
11 Boerinnetje Drika, 12 Indiaan, 13 Nar, 14 Tamboer-
maitre.
Paren: l Turken, 2 Harlekijntjes, 3 Sneeuwpopjes,
4 Konijntjes, 5 Zorro's, 6 Boer en Boerin, 7 Hippies en
8 Zeerovers.
Groepen: l Boerenfamilie, 2 Hou Holland Mooi,
3 Zware Jongens.
In de prachtige tent werd nog een tijdje gezellig door-
gofeest, waarbij alle kinderen een gratis glaasje limo-
nade kregen. Dankzij de goede oragnisatic, het fraaie
weer en de flinke belangstelling kan men op een goed
geslaagd feest terugzien.

Show-crvond
Vice voorzitter Tolkamp heette zondagavond een bekend
^L'zelschap welkom dat een non-stop programma aan-
bood. Speciaal welkom werden de burgemeester met zijn
echtgenote geheten. H. Touw als konferencier praatte
het programma goed 'aan elkaar', waarbij nummers van
grote klasse werd vertoond als Geraldini de zakkenrol-
ler, Jackey de Beer als parodist en de zeer bekende ve-
dette Ciska Peters, die een aantal prachtige songs ten
gehoren bracht.
Het hoogtepunt was ongetwijfeld Het Lowland Trio be-
faamd tot over de grenzen, die in sneltreinvaart daveren,
de suksessen vertolkten. Wim Bosch begeleidde de ver-
schillende nummers op bekwame wijze.
Tijdens de pauze onderscheidde Herman de Eerste een
aantal Vordenaren: de heer H. Scherpenzeel voor zijn
vele verdiensten voor de Kranenburgse School en de heer
J. van Dijk die in diverse plaatselijke verenigingen als
EHBO, Veilig Verkeer enz. zijn sporen ruim verdiend
heeft. De dames ontvingen bloemen.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10 uur ds J. C. Krajenbrink (Heilige Doop)
Onderwerp: he£ 9e gebod, Gij zult geen valse getui-
genis spreken tegen uw naaste. (Exodus 20:16).

19.00 uur Interkerkelijke Zangdienst, ds J. H. Jansen
met zang van de gebr. Eykelkamp

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.00 uur Interkerkelijke Zangdienst in de Ned. Herv.
Kerk, voorg.: ds J. H. Jansen
Lied van de week-zondag: Psalm 138:4

R.K. KERK DORP

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dr van Tongeren, Ruurloseweg 15, tel. 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Het tel.nr. van zr van der Schoot is gewijzigd.
Haar nummer is geworden 2179.
Het tel .nr. van het Groene Kruis Gebouw blijft 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

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

BEGRAFENISDIENST

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

BRAND MELDEN

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

BURGERLIJKE..
STAND

Ondertrouwd: B. Wunderink en H. Groot Wassink;
J. G. Schaafsma en W. E. Stoffels;
D. H. Buunk en L. B. M. Eggink

Overleden: Gerritsen, Johannos Martinus oud 91 jaar,
echtgenoot van G. Schut;
Vruggink, Arend Jan, oud 60 jaar,
echtgenoot van J. M. Tjoonk



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

LEKKER FRIS SNOEPJE

SINAS Schijfjes
2 ZAKJES VOOR SLECHTS

Groente en Fruit
PRACHT WITLOF ^

heel kilo voor slechts \7l5

BLANKE ZUURKOOL —

500 gram OO

PANKLARE WITTE KOOL ^

500 gram OO

BLANKE CHAMPIGNONS fto

200 gram \/O

Profiteer nu! ^**%

GOLDEN DELfCfOUS 2 k//o 98

Heerlijke J§t\f*

JAFFA SINAASAPPELEN 12 stuks 189

Netje a 4 stuks ^^*

CITROENEN voor slechts / 9

SP>UNSE SINAASAPPELEN + *mt\

12 stuks 79

k
k

1
1
1
K
K
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F R 1 K 1 diepvries haantjes J ^Wmm

Pak a 4 stuks

Friki

FRICADELLEN

van 98 voor

79

Pak a 5 stuks

Friki

Vleeskroketten

van 89 voor

79

Herscfii

VRUCHTEN-

L/MON4DE

89

Elke 2e f fes

49

Frambozen of Literf

sinaasappel Royaf

RANJA COLA

van 98 voor voor

79 6<
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fes 3/4 pof Hak

Crown BRUINE BONEN

1 van 725

maar nu voor

> 89
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BIJ UW ZUURKOOL HOORT /IQ

250 GRAM VAN 1.79 VOOR |HT V

DNOX rookwcfrst js„ . „ _ 2.24

BIJ AANKOOP VAN f 15,- BOODSCHAPPEN

1 pak KOEKJES • .
• O¥

VOOR SLECHTS ĴF ̂

He/fema

PfND>«.

KOEKEN

van 89 voor

69

Gevulde

PENCEE'S

per rol

van 79 voor

65

Geurts

APPELMOES

2 jampotten

voor

75

Pak a 6 stuks

COCOS

M4CRONEN

nu

119

Grote

ONTBIJTKOEK

Smar/us

voor

89

Bus a 17 stuks

JODEN-

KOEKEN

voor slechts

139

Abrikozen of aardbeien gebak ^Q l̂K

Groof pak J

Ducfiesse l

BONBONS ]

van 170 vooi ^

130

)/t is goedkoop.'

Liferbfik

WORTELEN fijn

/an 775 voor

98

Jonker Fris

AARDBEIENJAM

van 725

voor

98

Grote fles

ADVOKAAT van

verse eieren geen

5,90 maar nu
•̂'

489

Cfieerio Abricot

of Aardbeien

APERITIEF

van 395 voor

325

Zoefe

SPAANSE

WIJN

nu per fles

225

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN QQ

3 sfuks " ö

MAGERE SPEKL4PPEN -lOQ
500 gram IOO

H4CHE VLEES QOQ
500 gram ó£\J

RUNDERSTOOFLAPPEN QQQ

500 gram OOO

MALSE RIBLAPPEN >| OO
500 gram 4OO

SCHOUDERK4RBON4DE OAO

500 gram 4.Ü O

750 gram HAAGSE LEVERWORST 69

750 gram H4MWORST 89

7 50 gram SNf J WORST 89

750 gram HAM 709

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
Pak a 7 sfuks HOÖ
HEERLIJKE CAKE'S voor s/echfs IC\7

Profifeer hiervan.'

Populair gesneden wif of bruin AC

BROOD 800 gram öö

Vrijdag en zaferdag

CHOCOLADE O >• ft
SL4GROOMGE84K nu 249



Inplaats van kaarten
Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon
MICHEL

Henk en Bea
Velthuis-Aalderink

Vorden, 10 februari 1972
Dorpsstraat 9

Inplaats van kaarten
Wij willen allen hartelijk
dankzeggen voor de vele
felicitaties, bloemen en
cadeau's die wij bij ons
huwelijk mochten ontvangen
Henk en Gees Bosch
Vorden, februari 1972
B.v.Hackfortweg 73

Inplaats van kaarten
Voor uw bewijzen van deel-
neming in welke vorm ook,
door ons ondervonden tijdens
de ziekte en na het overlij-
den van onze geliefde vrouw
moeder en oma

GERRITDINA KLEIN
IKKINK-HULSHOF

betuigen wij onze grote er-
kentelijkheid.

Uit aller naam:
fam. Klein Ikkink

Vorden, februari 1972
Oude Zutphenseweg 5

Te koop: z.g.a.n. PMC auto-
stoeltje, 2 pers. bed met
nachtkastjes en bankstel
De Stroet 9, tel. 1808

Te koop: een autoped en 'n
goed onderhouden ijzeren
hekwerk, h. 80 cm, 1. 17 m
Te bevragen bij
G. Hishink, Burg.
Galléestraat 41, Vorden

Te koop: 12 beste biggen
J. W. Oortgiesen
Medler Vorden
Telefoon 6759

Wie wil er, tegen gezamen-
lijke benzinevergoeding met
mij mee naar Doetinchem
rijden? Mijn werktijden zijn
van 8-17.30 uur. Voor inl.
's avonds tussen 18-19 uur
bij Fons Jansen, p.a. B.v.
Hackfortw. 17, Vorden

Te koop: vers gedorst
roggestro bij
G. Berendsen
Van Lennepweg 8, Vorden

Gevraagd: nette werkster
2 morgens per week
Mevrouw Vos

Het Jebbink 28

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

A. R. Wagenvoorf
Sfa/inrichfffig

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

A. GROOT JEBBINK
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, telefoon 08344-414

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1337

BERNARD WUNDERINK
en
RIEK GROOT WASSINR

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op woensdag 23 februari a.s. om 13.30
uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de Ned.
Herv. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds J. H. Jansen.

Vorden, februari 1972
Burg. Galléestraat 2-Galgengoorweg 11

Receptie van 16.00-17.00 uur in café-rest.
't Wapen van Vorden' (F. P. Smit),
Dorpsstraat te Vorden.

Toekomstig adres:
Burg. Galléestraat 54, Vorden

HWWWWWW^^
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Op zaterdag 19 februari 1972 hopen onze geliefde
ouders en grootouders

W. MEENINK
J. MEENINK-LETTINK
hun 25-jarige echtvereniging te herdenken.

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

W. Schutz
T. G. Schutz-Meenink
Ursula
Olaf

Doetinchem, februari 1972
Kloosstraat 211

Receptie van 15.30-17 uur in zaal 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit) te Vorden.

flWWWWWWWWWWV^^

HENK MULLINK
en
HENNY HUIZINGA

Hebben het voornemen om hun huwelijk, dat
op 27 december 1971 wettelijk voltrokken is,
op vrijdag 18 februari 1972 kerkelijk te be-
vestigen.

De inzegening zal om 14.00 uur geschieden
in de parochiekerk van St. Johannes de Doper
te Keyenburg.

Zelhem, Davisweg l
Vorden, Smidsstraat 17
Februari 1972

Receptie van 15.30-16.30 uur in hotel Bakker
te Vorden

Toekomstig adres:
Berend van Hackfortweg 42, Vorden

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V. - VORDEN

EMPO vraagt voor spoedige
indiensttreding:

rijwiel-biezer
of iemand die in dit vak
opgeleid wenst te worden.

lasser
deze medewerker dient zowel
autogeen als elektrisch te
kunnen lassen.
Ruime ervaring in dit vak
strekt tot aanbeveling.

Inlichtingen dagelijks bij de
,,EMPO" Rijwielfabriek, Enkweg 17
te Vorden afdeling personeelszaken

EMPO
XvX-ijXvi-x'xJx-Xv.-.-. r.-:-; ••':::::;:::::::*$
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In verband

MET HET HUWELIJK
van onze Doe-het-zelf medewerker
is onze zaak WOENSDAG 23 FEBR.
de gehele dag

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

Na een moedig gedragen Lijden is van ons heenge-
gaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, zoon
en opa

AREND JAN VIM (JGINK

echtgenoot van Johanna Margaretha Tjoonk

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: J. M. Vruggink-Tjoonk
Hengelo (Gld.): J. Eelderink-Vruggink

D. J. Eelderink
Erwin

Vorden: G. J. Vruggink
Vorden: A. Vruggink

C. Th. F. Vruggink-Hasselaar
Joke, Carien

Hummelo: H. Nusselder-Vruggink
H. Nusselder
Hans, André

Vorden: A. J. Vruggink
J. M. Vruggink en verloofde

Vorden: Opoe Vruggink-Barink

Vorden, 11 februari 1972
'Riethuis'

De begrafenis heeft dinsdag 15 februari 1972
plaatsgehad.

Heden overleed, na een moedig gedragen lijden,
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

AREND JAN VRUGGINK
echtgenoot van J. M. Tjoonk

op de leeftijd van 60 jaar.

Diep betreurd door ons allen

Vorden: Wed. H. Vruggink-Barink
G. J. Vruggink
H. G. Vruggink-Toonk

Zelhem: J. Toonk-Vruggink
G. Toonk
Neven en Nichten

Vorden, 11 februari 1972

Met leedwezen geven we kennis van het overlijden
van ons zeer geacht bestuurslid en administrateur

AREND JAN VRUGGINK

in de leeftijd van 60 jaar.

Zijn prettige manier van samenwerking, zijn grote
ijver en plichtsbetrachting in zijn werk als admini-
strateur van onze ziektekosten onderlinge, zullen
bij ons allen in dankbare herinnering blijven voort-
bestaan.

Bestuur van
ziektekosten onderlinge

Hengelo-Vorden-Warnsveld

Vorden, 11 februari 1972

Heden overleed na een moedig gedragen lijden,
ons mede bestuurslid de heer

AREND JAN VRUGGINK

op de leeftijd van 60 jaar.

Zijn nagedachtenis zal nog lang in onze herinne-
ring blijven.

Bestuur en Personeel
Stichting Nutsspaarbank

Vorden, 11 februari 1972

Heden overleed, in het bejaardencentrum 'De
Bleijke' te Hengelo (Gld.), onze schoonzuster en
tante

AALTJEN MAALDERINK
weduwe van J. Groote Haar

in de ouderdom van 85 jaar.

Fam. Groot Jebbink
'Jimmink' Vorden

Vorden, 12 februari 1972

A.S. ZATERDAG 19 FEBRUARI

de gehele dag GESLOTEN

Café en Slijterij

E. J. Lettink
Almenseweg 35

ZONDAG 20 FEBRUARI

orkest

THE EVENING STARS

CORDIA
HENGELO (GID. L

3 BARS VOL GE IELLIGHEID

Adverteer in Contact

Heden overleed onze zwager en oom

A. J. VRUGGINK
echtgenoot van J. M. Tjoonk

in de ouderdom van 60 jaar.

Vorden: W. H. J. Kornegoor
J. H. Kornegoor-Tjoonk

Hengelo (Gld.): A. Wesselink
H. Wcsselink-Tjoonk
en kinderen

Vorden, 11 februari 1972

BUK SPERCIEBONEN van 89 voor 69

l FLES RANJA 108

BLIK SOEPBALLETJES van 79 voor 69

l FLES SPAR SINAS van 92 voor 79

500 GRAM HAGELSLAG PUUR van 147 voor 139

l DOOS THEEZAKJES van 90 voor 79

200 GRAM SAKSISCHE LEVERWORST 89

200 GRAM BOTERHAMWORST 69

4 ROLLEN DROP van 120 voor 98

3 STUKKEN BOUNTY van 105 voor 98

1800 GRAM ( 14 stuks) JAFFA'S 198

REMMERS
DE SPAR

lioPEN BIJ DR SPAR"
IS SPAREN BIJ DE KOOP

SUPERMARKT

41 Telefoon 1281

TE KOOP
aan Het Vaarwerk te Vorden te bouwen

6 stuks Luxe woningen
met garage en cv

INDELING:

begane grond: Z-vormige kamer van plm. 33 vierkante
nieter; keuken plm. 11 vierkante meter; garage plm.
15 vierkante meter; berging plm. 9y2 vierkante meter;
ruime hal met trap naar verdieping.

Op verdieping: 4 slaapkamers; volledig ingerichte bad-
kamer met zitbad.

Koopsom vanaf f 78.700.-
NADERE INLICHTINGEN:

Aannemersbedrijf J. W. Bijenhof & Zn
Zutphenseweg 66 - Vorden

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

GBV GOHBARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261



DEEL 16 — 17 februari 1972
ONS NIEUWE STRIPVERHAAL

HET BISON DUEL
DE BUFFF.L6 BEGONNEN STEEPS SNEL
LER TE PRAVEH. M SNEEP HUN PE
m AF POORPAT H'J 2'JN PAARD
TOT AAN PE RAND VAN EEH DIEPE
CAHWN LEIPDE, OMPEAF6RONP
HEEN REEP, £N IN EEN Cl'RHEL OM
PE VLAHTE TRW, WAARNA H'J PE
KUPPE WEER ZAG PI E OP HEM
TOE 6ALOPPEERPE. TÓEN PE
BUFFELS LAHGS HEM HEENJIAAS-
PEH WIERP H'J ZICH AAN HVH
Ï'JPE EN LIET Z'JH PAAKP MET
DEZELFDE 6HELHEIP PRAVEH.

f^r»v^> .'-vr ^V^ \ •

S^I^Pc^

HET WA6 EEHOEVAftRL'JH SPEL... PE6KOHD TRILPE
EN PRCUHPE AIS B'J EEN AARDBEVIHG. H'J HON NU
OPPEPOHKERE BULTEN SCHIETEN.

PE BUFFF.L6 BESCHREVEN EEH W'JPE HALVE CIRKEL POOR PE PRAI-
RIE EN VERDUEHEH IN PE TEGENGESTELDE RICHTING.

HETMHTAL GESCHOTEN BUFFELS
WA6 GROOT. flL6BEU'JS MOKT H'J

JT
EEH OROEP CEROKS STORMDE OP
HEM AF. 20NDER EEH WOORD MER\
PEN 2E ZICH OP (OW.ffUH STAARTEN VERZAMELEN.

H'J HiLDE JUIST HET MES OAAN, GEBRViKEH TOEN H'J HOEF-
GETRAPPEL HOORP£...\( 'm

Drugs
Op 19 februari organiseert de werkgroep CCCR van de
jeugdsoos een avond over drugs, waarbij de film 'Tevre-
den roker is geen onruststoker' zal worden vertoont. Dr
de Vries als deskundige verbonden aan de psychiatrische
inrichting Groot Graf f el, zal aanwezig zijn.
Kommentaren door de drugwereld gegeven verhullen en
verdoezelen de feiten en vormen daardoor dikwijls pro-
paganda voor druggebruik. Men moet verschil maken
tussen Soft drugs en Hard drugs. Het woord Soft drugs
is misleidend en lokt uit tot gebruik van drugs, zonder
ook maar de konsekwenties te onderkennen.

Teveel wordt er gezegd, dat de drugs er zijn omdat onze
samenleving onleefbaar is geworden. Begeeft men zich
in een roes van de drugs, dan wordt de gebruiker zich
ten volle bewust van de verscherpte konfliktsituatie,
waardoor als het ware een vicieuze cirkel ontstaat waar-
in hij gevangen raakt. Het middel om aan de samen-
leving te ontsnappen is echter dan de kwaal.
Bedacht moet worden dat een vlucht in druggebruik
nooit tot oplossing van problemen of het verbeteren
van de maatschappij tot gevolg kan hebben. Een wer-
kelijk gezond mens heeft geen behoefte aan pepmiddelen
of anderszins.

Damrubriek
Het offer, met een mooi woord ook wel gambiet ge-
noemd, wordt veel te weinig gehanteerd. Sporadisch zien
wij de partijen die hierdoor beslist worden. Het aantal
partijen dat door en gambiet gewonnen zou kunnen wor-
den zou veel groter zijn, indien de spelers meer aan-
dacht aan dit onderdeel zouden schenken.
Het volgende fragment uit de partij Agafonof-Tsjegolev
is een prachtig voorbeeld hoe door een gambiet de winst
kan worden behaald.

In deze stand offerde Tsjegolew die met zwart aan zet
was 2 schijven (en dubblgambit)

Zwart Wit
26—31 37x26
30—34 39x30 en speelde toen 13-19!

Wit beantwoordde deze verrassende en overrompelende
aktie met 33—28 (beter was 32—28 geweest) en toen
volgde

Zwart Wit
18—22 27x18
17—21 26x17
11 x 44 49x40
19x39

Men komt werkelijk onder indruk van zo'n kombinatie!

De stand van het probleem uit de vorige rubriek:
Wit schijven op 34, 37, 38 en 44
Zwart schijven op 23, 24 en 27
De oplossing is:

Wit Zwart
34—30 24x35

38—33 en zwart is verloren

Ons nieuwe probleem:
Wit schijven op 25, 27, 31, 33, 35, 36, 39, 43 en 48
Zwart 9 schijven op 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23 en 24.
De vraag is: zwart is aan zet en haalt dam
Oplossing in de volgende rubriek.
Korrespondentie over deze rubriek kunt u sturen aan:
H. Wansink, Prins Bernhardweg 18, Vorden.

De Kranenburg heeft, na drie jaar,
weer moderne parochiekerk

-' Oude Kerk" was door muurkanker aangetast
De kleine ruim 550 zielen tellende parochie St Antonius
van Padua op de Kranenburg is voorlopig weer 'onder
de pannen'. Na een grondige opknapbeurt is de kerk on-
langs weer voor de ere-dienst in gebruik genomen.
Sinds mensenheugenis heeft de nu ruim 104 jaar oude
kerk niet zo'n grote beurt gehad. Het interieur heeft een
komplete verandering ondergaan.

M l) U RK ANKER
Tot de restauratie werd destijds door het kerkbestuur be-
sloten. eDskundigen werden erbij gehaald en het werk
werd opgedragen aan stukadoorsbedrijf Geerken & Zn
uit Zutphen, terwijl de heer van Lierop de leiding had.
Pastoor van Berkel is zeer verheugd met zijn zo goed
als nieuwe kerk. De restauratie< is in drie etappes uit-
geveord. Het grootste euvel was wel de 'muurkanker'.
Dit is een zgn. aantasting der muren, waarschijnlijk ont-
staan door het bouwen op zwarte grond. Financieel be-
tekende de restauratie een flinke aderlating: bijna een
ton. De pastoor is uitermate verheugd over de mede-
werking van de parochianen. Vooral de dames die aan
zijn oproep om te helpen schoonmaken spontaan gehoor
hebben gegeven.

MEESTERWERK VAN CUYPERS
Koster Herman Jansen is wel een meest tevreden mens.
Een zware last is van zijn schouders genomen, nu hij
niet meer voor iedere dienst met een dweil door de kerk
moest om 'de boel een beetje toonbaar te maken'.
Dichter schrijver Craandijk schreef: 'Verzuim niet het
inwendige van dit in 1867 door bisschop Schaepman in-
gewijde bedehuis te bezichtigen'. Inderdaad was de kerk
mot zijn prachtige rijkdom aan kleuren wel de moeite
waard om nog maar te zwijgen van die prachtige ge-
welven die de kerk tot een kunstjuweel maken.

FRAAIE UITVOERING
De fa Geerken is er in geslaagd om niet alles in wit-vlak-

ken om te toveren. De gewelfde ribben in de kerk laten
heel mooi de slagschaduw zien. Ook bij de biechtstoelen
is men verantwoord te werk gegaan. Er werden geen
nieuwe schilderingen aangebracht en wat van betekenis
kon zijn, werd benut.

DUIK IN HISTORIE
Afgelopen jaren brachten wij uitvoerig een serie over
het ontstaan van de parochie Kranenburg in dit blad.
In 1725 bouwde pastoor Herman Franckenmeulen een
schuurkerk op eigen kosten, die later werd gesloopt van-
wege zijn bouwvalligheid. Een nieuwe kerk verscheen
aan de weg Winterwijk-Zutphen. De in 1834 gebouwde

kerk was al gauw te klein en dankzij Josephine Barones
van Dorth tot Medler die in 1856 een overeenkomst sloot
met de bouwmeester P. Cuypers, kwam er een nieuwe
kerk Haar broer Theodoor hielp haar hierbij.
Elf jaar duurde de bouw (1856-1867) alvorens de kerk
gereed was. Theodoor van Dorth overleed in 1863 zon-
der de voltooing te beleven.

Eindelijk in 1867 was het dan zover. P. Cuypers had zijn
neo-gotische schepping klaar en een gedenksteen aan
het kerkportaal vermeldt stichting en inwijding als volgt
'In de jaren 1856-1867 is door de Hoog Welgeboren Freu-
le J. J. A. E. C. S. Baronesse van Dorth tot Medler deze
kerk gesticht, welke op den 25 September 1867 door Mgr
Schaepman, Aartsbisschop van Utrecht is geconsacreerd'
Een ander gedenkteken is zichtbaar in het gebrandschil-
derde raam achter het hoogaltaar. De stichteres met
haar broer Theodoor en hun zuster Judith zijn voorge-
steld in aanbidding van het Goddelijke Kind op de schoot
van OL Vrouw.

Met de restauratie van de kerk en de aanpassing van het
interieur aan de geest des tijds, heeft men een goede keus
gedaan die ook zeker een gunstige invloed zal hebben.

Dekenaat Zutphen
ontketend aktie voor
ziekenhuis in Kenya

Het gaat om
Waterleiding
Het dekenaat Zutphen heeft zich voorgenomen in de
komende 6 weken een ziekenhuis in Kenye te voorzien
van waterleiding. Het gaat in deze Vastenaktie om een
typisch voorbeeld van ontwikkelings-samenwerking en
niet van ontwikkelingshulp. De katholieken van Zutphen
en omgeving betalen de helft van het projokt, de rege-
ring van Kenya betaalt de andere helft en de plaatselijke
bevolking in Nisikhu zorgt voor de uitvoering.
Op het ogenblik moet het water in de droge tijd worden
aangevoerd over een afstand van 3 km, dat karwei wordt
over het algemeen geklaard door familieleden van de
patiënten. Omdat er in de omgeving van het ziekenhuis
geen goede bron kan worden geboord zal men nu een
brede reinwater-kelder aanleggen met goten, pijpen en
een pomp.

Het ziekenhuis van Nisikhu is het medisch centrum voor
een vrij dicht bevolkt gebied van 10000 km2. Het is in
1954 gesticht door Nederlandse zusters die het nader-
hand hebben overgedragen aan zusters uit Kenya. Alle
zusters die er werken hebben een grondige opleiding ge-
had. Ze verdienen evenwel niets meer dan één gulden per
dag per zuster. Hiervan moet dan ook nog het overige
personeel worden betaald.
Op die manier komen ze nooit aan hun waterleiding
toe als er geen hulp van buiten komt. Er werkt in het
ziekenhuis wel een Nederlandse arts.
De kosten van het projekt bedragen ƒ 46.000,- waarvan
de helft dus uit onze streek moet komen.
Men hoopt echter in ons dekenaat Zutphen wat meer
geld bijeen te brengen opdat er iets overblijft voor pro-
jekten, die minder aanspreken zoals de financiering van
studiebeurzen.
Het geld zal voor Pasen in 3 keer worden binnengehaald
met behulp van kollektezakjes. In de meeste parochies
worden die aan huis bezorgd en weer opgehaald.
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Toneel en musical op
Openbare Lagere School in Vorden

ii een goed bezette zaal van het Nutsgebouw te Vorden ste jaren voortgezet. De opvoering van 'n musical, waarIn een goed bezette zaal van het Nutsgebouw te Vorden
had de eerste van de de twee feestavonden van de o.l.
school plaats. De avond werd geheel verzorgd door de
leerlingen der hoogste klas. Onder de aanwezigen be-
vonden zich de burgemeester met zijn echtgenote, als-
mede de inspekteur van het lager ondrwijs.

In z'n openingswoord wees het hoofd der school de heer
Brinkman er op, dat dit de eerste maal was dat de school
8 leerkrachten telde. 'Hier zijn wij bijzonder trots op',
aldus de heer Brinkman.
Voor de pauze brachten de leerlingen een toneelstukje
'De Toverdrank'. Dit spel in 2 bedrijven werd opgevoerd
door 9 leerlingen die hun rollen goed bleken te hebben
ingestudeerd. Na de pauze werd de traditie van de laat-

ste jaren voortgezet. De opvoering van 'n musical, waar-
aan door ale leerlingen werd deelgenomen. Het was een
eigen produktie; alleen de muziek en liedjes waren van
platen overgenomen.
Meester Brinkman hield in de pauze z'n hart vast dat
alles niet goed zou gaan. Zijn vrees bleek ongegrond
want de kinderen maakten er een ongedwongen zang-
festijn van. De musical was getiteld 'De Lieverdjes'.

Aan het slot trokken de leerlingen de zaal in om de
aanwezigen te trakteren op serpentines en ballonnen,
hetgeen een waardig sluitstuk van deze avond bete-
kende.

Rest nog te vernielden dat decors, versieringen
enz. door de leerlingen van de school zelf zijn gemaakt.

Spes Patriae
Bericht van de gereformeerde jeugdklub
Zoals u misschien al bekend is, haalt Spes Patriae elke
3e zaterdag van de maand oud papier en lompen op.
Daar het niet mogelijk is het hele dorp in één middag

Ie halen, heeft de klub 't dorp in 2 gedeelten ver-
deeld. N.l in Vorden Oost en Vorden West.

Mot. Vorden Oost wordt de Nieuwstad en rondom het
NS-station bedoeld; met Vorden West de Boonk en het
Molenplan. A.s. zaterdag 19 febr. doet Spes Patriae een
beroep op Vorden Oost.

Wilt u papier en oude lompen bewaren voor deze klub ?
Wij komen het dan tussen 14-17 uur met een vracht-
wagen ophalen. De opbrengst is bestemd voor exploitatie
mogelijkheden in en rondom het jeugdwerk.
Spes Patriae rekent op u en dankt u bij voorbaat.

Bijbel-auto
DE BIJBEL-AUTO KOMT IN VORDEN
De bijbelauto van het Ned.'Bijbel Genootschap (NBG)
komt een paar dagen naar Vorden. En wel maandag-
middag in plan Boonk, dinsdagmorgen het overige deel
van het dorp en dinsdagmiddag op enkele centrale pun-
ten in de buurtschappen.
Wat is de bedoeling hiervan?

In deze bijbelauto treft u allerlei uitgaven van de bijbel.
Er is tegenwoordig een grote variatie. Door het NBG
worden ook gedeelten van de bijbel uitgegeven in ons
hedendaags nederlands.
Er bestaan ook uitgaven, met achterin een verklaring
van moeilijke woorden en bijbelse begrippen. Het is echt
de moeite waard eens een kijkje te komen nemen in deze
bijbelauto. En van kijken komt soms kopen.
Ook dat mag . . .

Herwonnen Levenskracht:
25 jaar op pad voor medemens

Drie jubilarissen gehuldijfl
Woensdag 9 februari was het 25 jaar geleden dat het
komité Herwonnen Levenskracht Vorden-Kranenburg
werd opgericht. Ter gelegenheid van dit zilveren jubi-
leum hebben bestuur en propagandisten dit jubileum ten
huize van de familie Scholten in intieme kring herdacht.
Herwonnen Levenskracht werd op 9 februari 1947 opge-
richt uitgaande van de plaatselijke KAB (Nu NKV) af-
deling. Gedurende 25 jaar heeft de vereniging veel be-
langeloos werk verricht voor de medemens. Herwonnen
Levenskracht, dat ten behoeve van NKV-leden werd op-
gericht, had vroeger in Berg en Bos te Bilthoven een
landelijk bekend sanatorium.

Thans is de omschakeling van dit sanatorium tot een
gewoon ziekenhuis bijna voltooid. Zij zette zich ook in
voor de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.
Momenteel heeft men verpleegcentra te Limmel (Dr
Poelsoord), Venlo (Mgr Mutsaersoord), Zeist (Sonne-
haert), Zeist (Ariënshof) en Mooi Gaasterland (voor de
zwakke kinderen).

HULDIGING JUBILARISSEN

Het plaatselijk komité wordt thans gevormd door de hr
H. Steenbreker voorz., mevr. Gal-Lichtenberg 2e voorz.,
mevr. Scholten-van Deelen sekr., mevr. Bos-Eykelkamp
2e sekr. en de heer B. Scholten penn.

Behalve bovengenoemd komité waren bij de viering aan-
wezig propagandisten mej. Hartman en de heer Willy

Bos; de distriktsbestuurder Van der Steen uit Nijverdal.
Voorz. Steenbreker heette allen l^telijk welkom in het
bijzonder de heer van der Steei^Bor zijn komst en de
fam. Scholten voor hun gastvrijheid. Het verheugde hem
dat het komité de laatste jaren was uitgebreid en nu
organisatorisch goed werk verricht in Vorden, dat zich
steeds meer uitbreidt.

Ook de heer van der Steen wees er op dat het werk van
Herwonnen Levenskracht steeds omvangrijker wordt.
Niet alleen de zwakken worden geholpen ook mensen die
lijden aan psychische spanningen van deze tijd kunnen
nu rust en herstel vinden in een van de verpleegcentra.
Aan de donateurs geeft Herwonnen Levenskracht bijdra-
gen in allerlei kosten die met de gezondheid te maken
hebben van prothesen tot reiskosten.

HULDIGING

Vervolgens huldigde hij de drie propagandisten. De heer
L. G. Bekker die vanaf de oprichting 25 jaar lid was,
ontving de gouden speld; mej. Hartman en de heer H.
Steenbreker kregen de zilveren speld (12y2 jaar of lan-

propagandist.

Tevens ontving de heer Bekker een rookgarnituur en de
l eide andere jubilarissen een map met schrijfbenodig-
reden. Mevrouw Gal-Lichtenberg bood de dames van de
yihilarissen bloemen aan.
Men bleef hierna nog enige tijd gezellig bijeen.

17 febr

17 febr,

20 febr.

LM f e t,r.

21 ïobr.
24 febr.

24 febr.
26 febr.
l mrt.
4 mrt.

6 mrt.
6 mrt.

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

Hondenclub in het Jeugdcentrum
(ïesprekskring Raad van Kerken in het
Hervormd katechisatielokaal

dsoos film- en diskussie-avond drugs
Zangdienst in de Herv. kerk te Vonloii
HOT vormde Vrouwengroep Wildcnborch
KPO lezing met dia's (bloemen en tuin)
Jaarvergadering vogelvereniging Ons
Genoegen in ,,'t Wapen van Vorden"
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Jeugdsoos VJOE hearing in de jeugdsoos
Herv. Vrouwengroep Linde
Uitvoering Jongens- en Meisjcsclub in
het Nutsgebouw
Ringvergadering Herv. Vrouwenver.
NVEV dia's van Oost-Gelderland in zaal
Michels Hengelo G

17 mrt. Jong Gelre quizavond in ,,'t Wapen van
Vorden"

18 mrt. Uitvoering drumband en muziekvereni-
ging Concordia

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

in zaal Eskes
22 mrt. KPO Pastor Verwey lezing met diskussie
25 mrt. Jeugdsoos beatavond
3 april Meubel- en tapijtenshow fa Helmink

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

12 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
18 april Ned. Chr. Vrouwenver, jaarvergadering
19 april Hervormde Vrouwenvereniging dorp
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
17 mei Hervormde Vrouwenvereniging dorp

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.

Inplaats van kaarten

HENK VVEt!STENENK
en
WILLY KREUNEN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op donderdag 24 februari a.s. 's mor-
gens 11 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de her-
vormde kerk te Hengelo Gld.,. door de wei-
eerwaarde heer ds M. Jansen.

Hengelo Gld., Lankhorsterstraat E 16
Vorden, Kamphuizerweg l
Februari 1972

Toekomstig adres:
Kerkekamp 35, Hengelo Gld.

Receptie van 16-17 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld.

Dammen
DCV heeft enige tijd geleden het plan opgevat om een
kompetitie voor huisdammers te organiseren met als in-
zet het kampioenschap van Vorden.
De klub is geslaagd in haar opzet want plm. 12 personen
gaven zich hiervoor op.

In het jeugdcentrum vonden inmiddels de volgende wed-
strijden plaats:
Eskes-Berkelder 0-2, ter Beest-Bolink 2-0, Rossel-Geer-
ken 0-2, Hartman-Scheffer 0-2, Zeevalkink-Norde 0-2,
Berkelder-Scheffer 0-2, Norde-Bolink 0-2, Rossel-Hart-
man 0-2, ter Beest-Eskes 2-0, Norde-ter Beest 2-0,
Scheffer-Bolink 2-0, Hartman-Berkelder 0-2.

Voor de onderlinge kompetitie werd gespeeld:
GrotenhuisHulshof 0-2, A Wassink-Sloetjes 2-0, Leunk-
Esselink 2-0, W. Wassink-Rossel 2-0, ter Beest-Offereins
2-0, Oukes-Lamers 2-0, Dimmendaal-Breuker 0-2, S.
Wiersma-Nijenhuis 0-2, ter Beest-Sloetjes 2-0.
Bij de jeugd werden gespeeld:
Masselink-LaimTs 0-2, Denkers-Gosselink 1-1, Verkerk-
Wussink 1-1, Abbink-Lammers 2-0, Buunk-Heyink 1-1,
Abbink-Reuver 0-2, Bosboom-Eckringa 1-1, Oltvoort-
Reuver 1-1, Wagenvoort-Baank 2-0, Denkers-Hosselink
1-1. Klein Brinke-Bolink 0-2.

lieden overleed na een langdurige ziekte onze
zwager en oom

\. J. JEULINK
echtgenoot van A. J. Weenink

in de ouderdom van 61 jaar.

Fam. H. A. Weenink
De Haar 18, Vorden

Vorden. 15 februari 1972

Voetbal

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat heden
van ons is heengegaan onze lieve zorgzame man,
vader en opa

ALKKKT JAN JEULINK
echtgenoot van A. J. Weenink

op do leeftijd van 61 jaar.

Vorden: A. J. Jeulink-Wecnink

Hengelo (G.) : 'G. M. E. Jeulink
G. A. Jeulink-Aaldriks
El

Vorden:

Vorden, 15 februari 1972
De Steege 13

De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 19 febr.
om 13.00 uur op de Alg. Begraafplaats te Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van 'De
Wehme', Nieuwstad 44.

Bezoek van 17.00 tot 18.00 uur.

Het Ie en 2e elftal van Vorden spelen zondagmorgen
in Voorst tegen Voorst l en 2. In verband met de we-
reldkampioenschappen schaatsen is de aanvang 9.45 uur.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS
Onder het motto 'nu eens wat anders' organiseert De
Graafschaprijders vrijdag 18 februari een dropping. De
start is bij petit-restaurant De Rotonde te Vorden. De
dropping is uitgezet door de heren Joh. Norde en G. J.
Arfnian. De eerstvolgende oriënteringsrit is 19 maart.

Woningruil. Aangeboden in
Zutphen op het Helbergen
l gezinshuis met 4 slaap-
kamers en cv.
Gevraagd eenvoudige wo-
ning in Vorden, liefst
kleiner, evt. koop
Inl.: tel. 05750-7740
na 18.00 uur

VKKHI ISI):
J. Theunissen Klein Nuelent
van Ber.v.Hackfortweg 20
naar Prins Clauslaan 7,
Vorden.

H. J. Harmsen-Teunissen
van Zutphenseweg 79 naar:
Pr. Clauslaan 7, Vorden

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Wie heeft er voor mij een kast in de woonkamer van
± 1 meter breed en 2 meter hoog? (niet modern)
Geschikt voor boeken, pick-up enz.

B. G. te Lindert, De Hanekamp 23, Vorden

Voor drukwerken
Briefpapieren
Doorschrijf systemen
Toegangsbewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Orderbloks
Rekeningen
Convocaties., enz. enz,
Alsmede alle
familiedrukwerken

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404
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ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

BEHANG
kollektie 1972 is binnen. Nu meer keuze
en mogelijkheden dan ooit tevoren!

VEEGVASTE MUURVERF
per emmer a ± 4 kg slechts ƒ 3,-

WASBARE MUURVERF
per emmer van ƒ 12,-

nu voor slechts ƒ 9,-

STRUCTUURBEHANG
rollen a 33 meter nu voor ƒ 8,50

Gezamenlijke

ZANGDIENST
op zondag 20 februari a.s. in de

Hervormde kerk
te Vorden, aanvang 7 uur n.m.

Voorganger: ds J. H. Jansen

Organist: de heer W. Scholten

Thema: 'Waarom hebt Gij mij
tot uw mikpunt gemaakt'

De gebroeders Eykelkamp
zullen enkele liederen zingen

B.V. MACHINEFABRIEK

ten Have
vraagt met spoed

Spuiter-
Corveër
Sollicitaties te richten aan:

B.V. MACHINEFABRIEK

ten Have
Industriewog 8 — Vorden
Telefoon 05752-1323 na 18.00 uur 1813

CHRYSLER
160 160-G.T. 180

Amerikaanse know-how en Frans Esprit.
Geheel nieuwe manier van autorijden.

Ongeëvenaard wat betreft degelijkheid, comfort,
ruimte en prijs. Zij staan bij ons klaar voor een

onweerstaanbare
proefrit.

Auto- en rijwiel bedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden
Telefoon 05752-1256

(lIRYSIJTi

SIMCA

Adverteer nu l

PETIT RESTAURANT ANNEX AUTOMATIEK

<£ u\^ V O R D E N
Eig. N. H. A. van Goethem

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

vraagt met spoed:

flink meisje

Safari pakken
corduroy in hippe kleuren

LEV/'S EN WRANLER

corduroy pantalons en jacket s

LEVf'S BLUE JEANS

de amerikaanse spijkerbroek

Wapen- en Sporthandfcl

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Profijt

aanbieding
Waar warmte helpt
Helpt

Infraphil
nu van 49,15 voor

f 38,50
zolang er voorraad is

GEWIS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prijs !
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERLOREN
Maandagavond met de car-
naval : herenpolshorloge
Gaarne terugbezorgen bij
B. Overbeek
Hamsveldsew. 4, Vorden

NU EEN

E sta
DIEPVRIEZER

kopen ^^bft een

BELANGRIJKE

op uw levensmiddelen
en bovendien

DIREKT VOORDEEL VAN
f 5O,-

Een dubbele buitenkans
die u 't leven goedkoper

en makkelijker maakt
Lach maar als de prijzen weer omhoog
gaan. U blijft ze allemaal mooi de baas.
Want als u nu een ESTA diepvriezer gaat
kopen bent u gelijk lid van de unieke
DIEPVRIES PROFIJTKRING.
Exclusief voor wie nu een ESTA diep-
vriezer aanschaft. Voor regelmatige keus
uit een stroom van diepvriesprodukten van
Nederlands beste diepvriesspecialisten.
En... beduidend goedkoper dan in de
winkel en kosteloos thuisbezorgd! Boven-
dien ontvangt u een korting van f 50,- op
uw eerste bestelling diepvrieslevens-
middelen! U aangeboden door Frozen
Food Center N.V. l.o.

EEN ESTA DIEPVRIEZER - ̂  ^
UW EIGEN SUPERMARKT THUIS

Neem nou bijvoorbeeld de
ESTA Standaard 20
diepvrieskist met

200 Itr inhoud

U betaalt f 519,-
Bijdrane
Frozen Food
Center eerste M c f|
bestelling T OU,"

U investeert

M.469,-
-J- grot/s lidmaatschap
van de exclusieve

Diepvries Profijtkring!

Kom gauw van deze tijdelijke dubbele buitenkans profiteren bij:

BEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT

WEEKEND AANBIEDING!

Lycra BH
mot Fiber-Vill vulling
stretch schouderbandjes
prima pasvorm

slechts 4,50
Uw adres

WONING.NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Gedichten
'Uut de olde doos '

Het ni (Mi\v<> biimh-lt jr gedichten „UUT DE OLDE DOOS" van d«> schrijfster
Willemen Bosch-Wentink uit Bronkliorst is verschenen.

Wij willen d<' gfdicbtcn uit dit bundeltje van tijd lo l l i jd in Contact
plaatsen.

Het bundel t je is in Vorden verkrijgbaar bij boekhandel Fa Hietbrink-
Dekker en boekhandel Hassink. Voor buiten Vorden is het o.m. verkrijg-
baar bij mevrouw Bosch-Wentink te Bronkhorst.

IK WET NOG GOED

Toen ik van wek die kleine kleuters
Veur et eers naor school zag gaon,
Heb ik effen in gedachten
Bi'j mien schooltied stil 'estaon.

'k Wet nog goed, dat ik naor school ging,
Now ruum dertig jaor 'eleen;
Op mien wit geschuurde klumpkes
In de eerste klas verscheen.
Juffrouw Jansen vroeg hoe 'k heiten,
Mor mien naam verston ze niet,
Want ik zat van angst te zweiten,
'k Gleuf . . . da'k zelfs een traontjen liet

'k Wet nog goed, daw mossen leazen
Aap, noot, mies, wim, zus, jet, teun,
l'j wet wel met de hele klasse
Op zo'n langerekten dreun -
Dat wi'j mossen leren schrieven
Met een griffel op de lei,
Dat de juffrouw duzend keren
„Langzaam aan hoor, - netjes" zei.

'k Wet nog goed, da'w mossen lopen,
's Merges, 's aovends drie kwartier,
's Winters vaak met volle moeite,
's Zommers, met et grootst plezier.
Now en dan was ter gekibbel,
Wie de trommel dragen zol,
- Waorin de boterhammen zatten -,
Umdat niemand dat graag wol.

'k Wet nog goed, dat meester Jegar
Die d'r was veur meester A.,
Onze schole toen ging verlaoten,
Menigeen dacht: „Hiep hoera".
Mor ok volle vonnen 't jammer,
Lieten af en toe een traon,
En toen he'k van de weerumstuit
Mor een bitjen met 'edaon.

Geef eens wat anders!

Geef een luxe doos post bedrukt met

naam en adres.

Ook een doosje visitekaartjes

is een origineel kado dat het altijd 9doet\

Drukkerij Weevers
Nieuwstad - Vorden - Tel. 1404

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. f.m. 7 maart 7972 verzorgen wij uw binnen-

schf/derwerk met subs/dte ad ƒ 75,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.


