
Donderdag 12 maart 1970
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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten

ZONDAG 15 MAART

Hervormde kerk
10.00 uur ds J. H. Jansen, bediening H. Doop
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Geref.

kerk. Voorgang, ds G. Jukema, Enschede

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds G. Juckema, Herv. pred. te Enschede

(Herv.-Geref. Jeugddienst)

DONDERDAG 19 MAART
19.30 uur Interkerkeli jke samenkomsten in de ( Je -
reformeerde en in de Christus Koningkerk

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 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJ K VERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

9

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, 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 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

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

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

BURGERLIJKE
STAND

Gehuwd: J. J. C. van Dijk en B. H. Korenblek.
L. Smit en C. Vruggink.

Doordat wij in overleg met de PTT onze
adresplaatjes in één keer wijzigen, behoeft
men niet extra de adreswijzigingen op te ge-
ven (dit geldt alleen voor de veranderde
wijkadressen B C D E).

Doordat de een de adreswijziging wel aan
ons doorgeeft en de ander niet is er voor
ons geen kontrole mogelijk. Wij werken nu
alle adressen volgens het nieuwe boek in één
keer af en hopen dit zo spoedig mogelijk te
verwezenlijken.

Wij verzoeken u dus geen adreswijzigingen
van bovengenoemde wijken door te geven.

Redaktie

De heer

40 jaar bij de
PTT

Hobbies:

voetbal- en

touwtreksport

Op maandag 16 maart as. hoopt
Je heer Th. Eckhardt te Vorden
het feit te herdenken dat hij 40

in dienst is als besteller 1ste
s bij de PTT.

De heer Eckhardt dit door zijn
langdurig verblijf in Vorden met
vete ingezetenen in aanraking is
gekomen, staat bekend als een
:cer behulpzaam mens, is prettig
in de omgang en staat altijd klaar
als men een beroep op hem doet.

Ettelijke kilometers
Hij begon zijn loopbaan bij de post op 16-jarige
leeftijd in Den Haag als telegrambesteller. In 1942
werd hij op z'n verzoek naar Vorden overgeplaatst.
Hij was buitengewoon dienstplichtig en moest in
de mobilisatie dienst doen bij de Veldpost in Den
Haag. Na een periode van dienst voor de PTT
in Linz (Oostenrijk) kw^a hij in 1943 weer in
dienst te Vorden. ^P
In al die Vordense jaren heeft hij heel wat schoe-
nen en fietsbanden versleten en ettelijke kilometers
afgelegd, om de postbestellingen op tijd bij de men-
sen te krijgen. Ook de verschillende direkteurs-
wisselingen van het kantje: te Vorden heeft hij
meegemaakt. Bij de vernu^^ig vanuit het centrum
naar het Hoge werd hij in die periode besteller
1ste klas. In verband met zijn gezondheid is hij nu
ruim een jaar buiten dienst.

Aktief in de voetbalsport
Naast de bekendheid als PTT-man, die uiteraard
veel 'langs de weg timmerde', kennen zeer velen
hem door zijn werkzaamheden in de sportwereld.
Praktisch al zijn vrije tijd besteedde hij aanvanke-
lijk aan het voetballen. Als je zijn rijzige gestalte
ziet ontdek je dadelijk de sportman in hem. Direkt
na de bevrijding, toen op de Kranenburg de sport-
vereniging Ratti werd opgericht, werd hij hier lid
van en nadien al spoedig bestuurslid. Maar zijn
bekwaamheden lagen veel meer nog op het voetbal-
veld en dit bleek wel, doordat hij scheidsrechter
bij de KNVB afd . Gelderland werd, waar hij al
spoedig doordrong tot de eerste klas. Deze funktie
vervulde hij ruim 15 jaar.
Voordat hij het f lui t je hanteerde was hij rappor-
teur bij de KNVB voor de kontrole tijdens de
wedstrijden, het uitbrengen van rapporten etc.
Toen de heer Bello, die konsul was van de voet-

balvereniging Vorden, naar Arnhem vertrok nam
hij na goedkeuring van de KNVB deze taak over.
De jubilaris heeft zich al die jaren zeer verdien-
stelijk gemaakt, want steeds als er een beroep op
hem werd gedaan om als arbiter een vriendschap-
pelijke wedstrijd te leiden, stond hij bereidwillig
klaar. Zo floot hij vele ontmoetingen bij de plaat-
selijke sportverenigingen en bedrijfsvoetbal.

Bij de touwtrel^rers
Grote waardering verwierf de heer Eckhardt zich
in de touwtreksport waar hij vele jaren als bonds-
arbiter de tournooien der NTB leidde. Zijn loop-
baan bij de touwtreks^fct dateert uit de jaren
1948-1950, toen er in \^Ren zenuwslopende tour-
nooien werden gehouden door de plaatselijke VVV
Geleidelijk heeft hij de touwtreksport uit zien groe-
ien tot een van formaat, waarbij hij zelf als hoogte-
punt kenmerkt het leiden van het tournooi te Bor-
culo, n.l. de Europese Kampioenschappen, waar hij
samen met Engelse, Ierse en Zweedse kollega's de
'touwtjes strak hield.' Doordat hij wegens ziekte
deze hobby voorlopig er aan moet geven kon hij
niet mee naar de Europese Kampioenschappen in
Ierland, wat hem ontzaglijk speet, maar hij hoopt
evenwel dit jaar in september wel mee te kunnen
naar Londen.

Gids van het VW
De heer Eckhardt maakte zich in de loop der jaren
ook verdienstelijk voor het VVV door als gids de
rondleidingen per bus langs de kastelen te leiden,
voorts bij de avondwandelingen en het jaarlijkse
VVV kampioenschap touwtrekken te Vorden.

In hotel de Zon zal er van 17.00 tot 19.00 uur ge-
legenheid zijn deze sympatieke en behulpzame PTT
man de hand te drukken.

Nieuws van
de kerken
INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST
Zondagavond 15 maart is er weer een Interker-
keli jke Jeugddienst in de Gereformeerde kerk niet
als voorganger ds. (J. Juekema uit Ensehede, Her-
vormd predikant aldaar en een oude bekende in
Vorden. Hij zal spreken over: Sterven vóór zijn
tijd. Verdere medewerking wordt verleend door
Wycliff, Django and Joe uit Doetinehem, die mu-
eiseren en ncgro-spirituals zingen. Aan het orgel
zit de heer Woudstra. Het belooft een prachtige
dienst te worden, dus tot 15 maart.
P.S. Wye l i f f , Django and Joe willen ook graag
zingen op de nabespreking.

Interkerkelijke Jeugdwerkgroep

FILM- EN DISKUSSIE-AVOND
Op vrijdagavond 13 maart organiseren wij, in sa-
menwerking met de Filmkring uit Vorden, een
film- en diskussic-avond in /aal Eskes. De titel
van de film is: Waarom zijn zij tegen ons? Het
gaat hier over tic meningsverschillen tussen de
ouders en de jongeren. Mogen wij op een goed
gevulde zaal rekenen van jong en oud, ook van de
clubs? Tot 13 maart.

Interkerkelijke Jeugdwerkgroep

JAARFEEST GEREF. JEUGDVERENIGINGEN
De Gereformeerde jeugdverenigingen hielden in
de xaal van het Nutsgebouw zaterdagavond jl. ge-
zamenlijk hun jaarfeest.
Na een kort openingswoord door jeugdouderling
Rouwenhorst traden de Benjamins met een leuk

zangnummer voor het voetlicht. Het optreden van
The David Jazz Hand in hun bizarre kledij viel
zeer in de smaak bij de a l r i jke aanwezigen. Ook
het Chinese duet Pleng en Plang deed het voor-
treffeli jk. De meisjesrevue genoot aller aandacht.
De clou van de avond bestond in het opvoeren
van het b l i j spe l : Dochers van de baas, in drie
bedrijven door C. v. d. Lingen en F. Drost. De
zaal heeft enkele uren meegenoten van de verwik-
kelingen in een aannemersgezin. De spelers en
speelsters bleken rolvast te zijn zodat het stuk
een goede vertolking kreeg.
Ds. Th. P. van Belzen Gereformeerd predikant,
sprak een kort slotwoord waarin hij wees op de
belangrijkheid van het lid zijn van een van de
jeugdverenigingen.

PATER DONATUS 25 JAAR PRIESTER
Op woensdag 11 maart vierde de z.e. pater Dona-
tus Klsgeest ofm, thans vicarius van het Francis-
kanerklooster -in de Kranenburg, zijn zi lveren
priesterfeest.
Moge het de jubilaris, die als moderne zielzorger

Slotavond Nutsseizoen

FUNHOUSE
THEATER
ZATERDAG 14 MAART

ZIE NUTSKRANTJE

zeker met zijn tijd meegaat, gegeven zijn nog vele
jaren zijn werk te doen. Van harte prof ic ia t .

Komt u ook in de

INTERKERKELIJKE

JEUGDDIENST?

LIJDENSMEDITATIES IN R.K. EN GEREFOR-
MEERDE KERK TE VORDEN
Dit jaar dragen de lijdensmcditatics die gehouden
worden onder auspiciën van de Raad van Kerken
te Vorden, een bijzonder karakter . Het thema is
nl.: Lijden om Christus' wil in verband met het
lijden van Christus ze l f . Over dit thema zal pater
Hoekstra (van de witte paters) mediteren in de
CicreformecTclc kerk op donderdag 1 ( > maart. I V
ze pater is kortgeleden teruggekeerd uit Kongo en
kan dus vanuit zijn werk in Afrika iets laten zien
van het „l i jden om Christus' wil". Deze samen-
komst is speciaal bedoeld voor de ouderen. Maar
ook aan onze jongeren is gedacht, want op die-
ze l fde avond (1 (> maar ) is er een speciale dienst
voor jongeren in de K . K . Christus Koningkerk.
Daar is de spreker ds. Runia , die gewerkt heef t
in de Minahassa op Celebes. Ook hij zal vanuit
z i j n p r a k t i j k iets ver te l len van wat „lijden om
Christus wil" vandaag kan betekenen.

In beide kerken is er ook gelegenheid om vragen
te stellen aan de spreker. Uiteraard gaat het h ier
niet om een gewone missie- of zendingsavond. Het
„lijden om Chris tus wil" zal gezien worden in ver-
band met het grote lijden van Christus zelf.
De Raad van Kerken (waarin de drie kerken : R .K.
Hervormd en Gereformeerd zitting hebben) hoopt
op veel belangstelling van oud en jong voor deze
nieuwe vorm van lijdensmeditaties. In beide ker-
ken begint de samenkomst om 8 uur. Volgende
week komt u in Contact nog een speciale adver-
tentie tegen.

ZOJUIST ONTVANGEN

nieuwe voorjaarsmodellen

HUSH PUPPIES

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Gevonden voorwerpen
l paar blauwe nylon vuisthandschoenen, l zilveren
damesringetje met lichtblauw steentje, l zilveren
bedelhalsketting met 6 bedeltjes, l zwart meisjes
gymnastiekpakje, l rechter bruine damesvinger-
handschoen, l enkele fietstas, zwart met grijze
rand waarin f 0,05 en bon I.VA. Zutphen, l ge-
kleurde wollen sjaal, 3 sleutels aan ring met han-
ger waarop ,,Skol Beer", l groen gelakt kinder-
fietsje waaraan rood tasje, l donkergrijze heren-
hoed, merk „Peddock" gekocht bij Visser, Vorden,
l paar donkerbruine glacé dameshandschoenen, 4
bankbiljetten van ƒ 10,—, l zwaan, l rode linker
dameshandschoen.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5, telefoon 05752-1230.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

12 maart Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
13 maart Propagandafeestavond Jong Gel-

re afdeling Warnsveld
Film- en diskussie-avond in zaal
Eskes
Laatste Nutsavond met Funhouse
Theater
Opening clubhuis Sportkombina-
tie Medler
Interkerkelijke Jeugddienst in de
Gereformeerde kerk
Jong Gelre winterexkursie
Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond
maart Tapijtenshow fa Visser in

hotel Bakker
NVV, NKV, CNV voorlichtings-
avond algemene bijstandswet
Jaarvergadering VARA afdeling
Vorden in café De Zon

16 maart
17 maart
18, 19, 20

19 maart

19 maart

20 maart Ouderavond Prinses Julianaschool
in de kapel te Wildenborch

21 maart Jong Gelre dropping
23 maart Rekreatiemiddag voor bejaarden

in café-restaurant De Zon
25 maart Boekbespreking Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
Herv. Vrouwengroep Linde
Vrouwenvereniging Wildenborch
Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

Busje

50 gram

vleeskruiden

79
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

VARKENSPOULET

RUNDERLAPPEN

300 gram

500 gram

98
198

Grote taartbodem
GEEN 145 MAAR

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MAGERE RIBLAPPEN

BOTERHAMWORST

TONGEWORST

GEKOOKTE LEVER

GEKOOKT MAGER
ONTBIJTSPEK

500 gram

150 gram 49

150 gram 79

100 gram 69

150 gram 98

Heerlijk
koekje

Paasmelange
grote zak voor

85

200 gram

Glacé eitjes

79

150 gram

likeur eitjes

85

Jampot

. chocolade-
pasta

nu slechts

89

WC-reiniger

Tolet
deze week

voor de zeer
lage prijs van

79

EET NU MACARONI

Heel kilo macaroni
Wat efcen wy vandaag,?
Maandag 16 maart

Bij aankoop van

VARKENSLEVER QQ
300 gram wO

Hierbij 1 literblik CiCfc
APPELMOES voor ^W

Dinsdag 17 maart

Bij aankoop van

FIJNE VERSE WORST OCO
500 gram /IwO

Hierbij 500 gram panklare ^ ̂ \
WITTE KOOL Iw

Woensdag 18 maart
WêmW

Bij aankoop van

VLEESGEHAKT O1Q
500 gram ^- IO

Hierbij 500 gram panklare '̂ ^Q
RODE KOOL £33

/

pUIWr

MOOIE MALSE ANDIJVIE kilo 98

BANANEN kilo 98

HANDSINAASAPPELEN 18 voor 189

GROTE JAFFA's 10 voor 179

GESCHRAPTE WORTELTJES
500 gram 49

POOTTUINBONEN 500 gram 125

DEZE WEEK

m. r 11

Drflkmaken^•r^

hujshoud-
jaml

99

Profiteer nu

grote pot

Nescafé
mmm j~i j-k

geen 760 maar

650

m
Groot blik

400 gram

lange vingers

789

iNu op elR
pakje

Van Houten

hagelslag
// cent
reduktie

Ovenvers

krentebrood
deze week

98

NEEM ALVAST IETS VOOR DE PAASDAGEN IN HUIS !

Literblik

perziken
van 169 voor

129

LiterblikJLjJILv-'JL i-* 1. 1 «V

sperciebonen
O (i
Ov

elk 2e blik

59

2 blikjes

soep ba liet j es
voor

109

2 blikjes

leverpastei
voor

109

Literblik

erwten metWl WW «Wil • • •w»

wortelen
mfmf /^V72

elk 2e blik

49

GROOT PAK smmSfSmmtkl mdmS&mmmL mmmHmmmmmm.

^mmm ^VB! ̂ mmm

Ardita Luiers mfoSS
INHOUD 45 STUKS VAN 420 VOOR ^8P^ ^Ê^r ^jj^F

M
mm

Cl^^^ ^B

Koude melk

instant-
pudding
3 f>Q {f l f=kC1* Ci tv J Co

99

Sinaasappel

limonade-
siroop

mm f\79

Royco

tomatensoep
nu nog met

FABELTJES-
KRANT-

POPPETJES

Groot ovaal
blik

haring in
tomatensaus

89

Grote f lacon

Ki-Ki
shampoo

t~^s\89



Dankbaar en blij geven
wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

ONNO
J. Eckhardt-

Groot Jebbink
J. Eckhardt

Vorden, 4 maart 1970
Wilhelminalaan 4

Voor het medeleven, be-
toond bij het heengaan
van onze lieve

TON
betuigen wij onze oprech-
te dank.

J. W. Polman
A. Polman-

Klein Selle
en kinderen
Fam. A. Polman
Fam. G. J. Klein

Selle
Vorden, maart 1970

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

op zondag 15 maart
in de Geref. kerk
aanvang 19.00 uur

Gezocht: Vrijstaand
vooroorlogs huis voor
permanente bewoning.
Liefst drie ruime kamers
met keuken gelijkvloers
en zolder erboven. Gro-
ter geen bezwaar. Geen
opknappand. Brieven on-
der no. 49-1 bureau van
dit blad

Te koop: Een g.o.h. was-
machine merk Robusta
met wringer. H. Weuste-
nenk, Het Hoge 31, te-
lefoon 1377

Te koop:
3 gebruikte damesbrom-
fictsen; 4 gebruikte meis-
jesrijwielen 8-12 jaar;
l herenrijwiel als nieuw:
3 herenrijwielen overja-
rig; l kinderfiets overja-
rig.
Rijwielbedrij f
TRAGTER Zutphense-
weg

Te koop: G.o.h. ruim
bergmeubel.. A. Teerink,
Van Bramerenstraat 12

Te koop: Een gaskachcl
met fles. H. G. Stapper,
Burg. Galléestraat 15 te
Vorden

Een keukentafel; keuken-
stoelen; kinderwagen;
grote teil; kinderledikan-
ten; kinderdekens.
De Stroet 20

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

op zondag 15 maart
in de Geref. kerk
aanvang 19.00 uur

Geen tarief- of bandwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.
Dat kan bij confectiebe-
drijf Lammers!
Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Ketextunngsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende deze maand
als extra reklame:
Mantels en jassen chem.
reinigen f 5,—.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21

Voor al uw
tuinonderhoud en
nieuwe aanleg
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

op zondag 15 maart
in de Geref. kerk
aanvang 19.00 uur

:-

É JAN N IE LEISSNER

WCKKK^

\ DICK KLEIN GELTINK
en

j |
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:
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hebhen de eer, mede namens wederzijd-
se ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op donderdag 1^
maart a.s. om 14.30 uur ten gemeente-
huize te Ede.

Kerkelijke inzegening om 15.15 uur in de
Thahorkerk in luie, door de weieerwaar-
de heer ds. P. Land wee r.

Vorden, Heegherhoek 4
Bennekom, Meidoornlaan 16
maart 1970

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in café-
restaurant Cal lunu te Ede.

Toekomstig adres: Langenhorst 1011 te
Ede.

l
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Woensdag 18 maart hopen on/e geliefde
ouders en grootouders

G. VAN VELDHUIZEN
en
W. VAN VELDHUIZEN-

VAN DEN BERG

de dag te herdenken dat zij voor 50 jaar
in het huwelijk traden.

Dat /ij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven, is de wens van
hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, maart 1970
De Berenpas, cle Wiersse

Receptie op 18 maart in hotel Bakker te
Vorden van 15.00 tot 17.00 uur .

Op maandag 16 maart a.s. hoopt de heer

TH. ECKHARDT

zijn 40-jarig jubi leum te vieren als bestel-
ler Ie klas bij de PTT te Vorden.

Van 17.00 tot 19.00 uur is er gelegenheid
de jubilaris te fel ici teren in hotel
De Zon te Vorden.

KEUNE
Metaalwaren
Nijverheidsweg 4 - Vorden - Telefoon 1736

Vraagt:

vakbekwame
metaalbewerkers
en handige

leerjongens

Lijst 4 Lijst 4

Voor een moderne,
jonge en praktische
aanpak

Lijst 4 Lijst 4

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Verse worst 500 gram 260

Gehakt 500 gram 225
Balkenbrij 500 gram 50
Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 200

Boterhamw. 200 gram 80
Haantjes 325
4 pakken Treffer 100

Rund- kalfs- en varkensslagerij

Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

In on/e afdeling winkel hebben wij plaats
voor een

VERKOOPSTER
(of leerling-verkoopster)

Inlichtingen dagelijks aan de zaak.
Na 's avonds 7 uur \Vilhelminalaan 8

EMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

VARA VORDEN

Jaarvergadering
op donderdag 19 maart om 20.00
uur in café De Zon

betalingen
Uw AOW uitkeringen kunt u uitbetaald
krijgen via de Raiffeisenbank. Dit
geldt ook voor andere pensioenen
of inkomsten.
Gemakkelijk! Bespaart u veel tijd
en moeite. En u kunt over uw geld
beschikken wanneer u dat zelf
het best uitkomt. Wij openen
dan een „privé-rekening" op uw
naam; een kosteloze bankreke-
ning, die bovendien nog 31/2%
rente geef t. U kunt
dan ook, als u dat wenst,
uw rekeningen betalen via de
Raiffeisenbank. Service van
de Raiffeisenbank —
speciaal voor u.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

WITTE
\ \arnsveld - Teleloon 05751-204

OP DONDERDAG 26 MAART EN OP

VRIJDAG 27 MAART (GOEDE VRIJDAG)

GROTE VICON-SHOW
van alle VICON-landbouwmachines.

Tevens alle andere landbouwwerktuigen.

VANAF HEDEN SUB-DEALER VAN DE VICON

3 AVONDEN: 18,19 EN 20 MAART GRANDIOZE

E-HET-ZELF SHOW
UNIEK VOOR DE ACHTERHOEK

Tentoonstelling, demonstratie, voorlichting.

Een ieder is van harte welkom.

Bijzondere attrakties zijn er aan verbonden.

Bezichtiging van ons bedrijf.

Geopend van 19 tot 22 uur.

Ruime parkeergelegenheid.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen, Schoolstraat 6, Vorden, telefoon 05752-1486

Maak nu vast een af-
spraak voor het voorjaar
voor de aanleg van uw
tuin of het onderhoud
daarvan!
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ l .000,—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306



Waarom wij voor 't SI L VESTERtje zijn

Nogal wiedes! Daarmee kun je thuis op je gemak precies
uitkienen, welke soort en welke kleur tapijt ft beste staat
in je kamer. En als je naar de prijzen kijkt, zeg je DOEN.
U krijgt 't Silvestertje gratis mee naar huis bij uw
woninginrichter.

SILYESTER
'n compliment voor uw smaak!

GESLOTEN
A.S. ZATERDAG NA 18 UUR

Fa. Cebr. Eykelkamp
Medler, Ruurloseweg 114
Vorden, telefoon 6634

Voor uw trui of vest
slaagt u bij Schepers het best

Weer ontvangen on/e nieuwe
voorjaarskollektie

DAMESTRUIEN EN VESTEN
KINDERTRUIEN EN VESTEN
HERENTRUIEN EN VESTEN
KINDERJURKJES

Textielhandel Schepers
ALS EXTRA PAASAANBIEDING
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON
BIJ AANKOOP VAN ƒ 20,— OF
MEER

ƒ 2,50 REDUKTIE
Geldig tot en met 28 maart 1970
BON ' BON BON BON

Alleen bij

TEXTIELHANDEL
SCHEPERS

Iedere VRIJDAG op de markt in
Vorden

Speciale aanbieding
RIJWIELLAMPEN, DYNAMO
PLUS KAP ƒ 11,75

NU f 9,25
HIERBIJ l ACHTERLICHT
MET SNOER CADEAU

Geldig tot 19 maart

IlIJWIELBEDKIJF

Tragter
Zutpheneeweg

Prot. Chr. Kleuterscholen
VORDEN

l let bestuur vraagt per l april
a.s. voor „De Timpe" een

schoonmaakster
Aanmelden hij de sekretaris
B. Bekman, I I . K. van Gelrewej» 20, Vorden

r • • • •

zijn u op 18 maart a.s.

graag van dienst
Wanneer u niet over vervoersmo-
j»elijkheid beschikt helt u ons se-
kretariaat (6731) en het komt voor
elkaar.

Bestuur WD
AFDELING VORDEN

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Profijt
AANBIEDING

Stevige kunststoffen

opbergbak
met handgreep.
Geschikt voor

Poetsdoos
Gerccdschapbak
Handig in de tuin

Prijs f 1,95

U zag het zslf
op de TV...

Behangen
is niet
moeilijk
meer!

UTH&DOODEHEEFVER^

te koop bij:
SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uit er weer d
Telefoon 1523

Te koop: Zeer goed on-
derhouden Volkswagen
1200 model '<>3 ƒ 1450,—
Het Kerspel K) Vorden

Verloren: Zwarte das m.
3 gele strepen. Tonnie
Lubhcrs, liet Wiemelink
15, Vorden

CJeen t^eld of goederen
af te Reveil aan een we^-
tK'lopen vrouw.

P. T. Schotsman-van
London.
Door mij wordt niets be-
taald. H. Schotsman Zut
phenseweg o(), Vorden

Te koop: Dragende maal
a. d. telling 18 maart.
.1. I I . Bosman bi j het
zwembad

Voorjaarstijd
Schoonmaaktijd

Ruime keuze behang, de nieuwste
dessins.

Fablon-Vocamural.

Huur schoonmaakapparaat om
oud behang af te halen.

Grondverven, glansverven.
Een grote bus Supralux voor de
prijs van ƒ 4,90.

Muurverven op terpentijn en wa-
terbasis.

Emmertjes muurverf (4 kg) geeft
niet af.

Allerlei schoonmaakartikelen o.a.
Abro, Presto, Dubro, Andy, Ajax
met amonia, Ajax ruitenreiniger,
Spie & Span, Teakolie voor meu-
bels, borstelwerk, sponzen, zemen
dweilen, stofdoeken, enz. enz. Te
veel om op te noemen.

DE SPECIALE VERFWINKEL
OP HET HOGE

H. WEUSTENENK
Telefoon 1377

DOE-HET-ZELF SHOW
op 18, 19 en 20 maart a.s. van 19
tot 22 uur

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen - Vorden

UITSLAG
INKLEURWED-
STRIJD
AMRO BANK N.V.
VORDEN

Kinderen tot en met 8 jaar:

Ie prijs: Marcel Steenbreker, Molcnwcg 2o,
Vorden

2e prijs: Herdie Kamperman, Veldwijkerwëg
l, Vorden

3e prijs: .loop Boerstoel, Insulindelaan 5,
Vorden.

Troosprijs: Linda Koops, Staringstraat l,
Vorden

Troostprijs: ( ie rarc l W u l l i n k , Berend van
l lacktortwei* 75, Vorden

Troostprijs: Joke Wopereis, l lamveldsezij-
2 Vorden

Kinderen van 9 tot en met 12 jaar:
Ie prijs: Herman Berends, Lindesewej» 1°,
Vorden

2e prijs: Heleen C J root En/er ink , Zutphcn-
sewe.U 21, Vorden

3e prijs: Henk l leer ink, Lankhorsterstraat (\
Wiclunond (post Vorden)

Troosprijs:
Ineke Esselink, Prins Bernhardwe^ 2d, Vor-
den

Voor geluids wagen
naar

F. Wolsing
Julianalaan 20 - Vorden

U stemt toch óók

A. R
Ir J'. Achterstraat

no. l van lijst 6

Hebt u vervoer nodig op de verkie-
zingsdag ? Telefoon 1398 en 1823

NU BIJ EEN
DIEPVRIEZER

ESTA 200 Standaard

200 liter diepvrieskist

U betaalt 485,-
U ontvangt 100,—
gratis diepvries
levensmiddelen 100,-

25,— gratis diep-
vries-cheques

385,—

25,—

U investeert
slechts 360,-

Kies nu voor goedkoper, gemakkelijker huishou-
den. Bij aankoop van een ESTA diepvriezer ont-
vangt u gratis een pakket diepvries levensmidde-
len ter waarde van ƒ 100,—. Diepvries-speciali-
teiten van Groko, Fri-Ki, Frionor en Pijpers.
Bovendien ontvangt u nog

# f 25,- GRATIS DIEPVRIES-CHEQUES #
voor scherpe reductie bij latere aankopen van
diepvries levensmiddelen van de genoemde top-
merken.

Uw eigen supermarkt THUIS met een fpgTEl diepvriezer

Deze aktie is tot en met 31 maart

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

•"— JL •"—ir-

Mooie porceleinen
kop en schotels

per stuk f 1,75
6 voor f 9,95

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 _ Tel. 1261

J L JI=JL
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Tweede blad Contact
31e jaargang no. 49

Verbruiksvereniging te Linde
Onder voorzitterschap van de heer J. W. Boeyink
werd maandagavond jl. de algemene ledenverga-
dering gehouden van de coöp. verbruiksvereniging
De Samenwerking te Linde in café Eykelkamp.
De voorzitter kon een 24-tal leden welkom heten
met hun dames. Vooral de dames, aldus de voorzit-
ter, want deze zijn de verbruikers van de levens-
middelen. Spreker memoreerde in het kort de gang
van zaken over het afgelopen boekjaar en kon
spreken van een rekordomzet.

Direkteur G. Bannink behandelde het jaarverslag
de balans per 31 september 1969 en de resultaten-
rekening over het afgelopen boekjaar. Spreker
noemde een omzetstijging van ruim 12 pet zodat
de kosten ruimschoots konden worden opgevangen.
Als gevolg van het feit dat het bij elk jaar stijgen
van de omzetten en gunstige bedrijfsresultaten ook
mogelijk was aan de financiële positie van de ver-
eniging aandacht te schenken in de vorm van af-
schrijvingen en reserveringen, is het mogelijk de
trouw der leden te belonen. 'Door een goed beleid
waar te moeten maken in een tijd waarbij de kos-
ten snel stijgen, zal men steeds de vinger aan de
pols moeten leggen en een goede kostenbewaking
zal moeten plaatshebben.

Volgens spreker zal ook de verbruikscoöperatie in
een tijd van snelle veranderingen en ontwikkelin-
gen wel eens de bakens moeten verzetten.
Verkiezing van twee leden van het bestuur, de he-
ren H. Lindenschot en J. Kok. De heer Kok werd
met grote meerderheid van stemmen herkozen en
in de plaats van de heer Lindenschot welke niet
herkiesbaar was, gekozen mevrouw Weenk-Huur-
nink. In de vakature in de raad van kommissaris-
sen waarbij de heer Knoef zich niet herkiesbaar
stelde en mevrouw Weenk-Huurnink was verkozen
tot bestuurslid, werden gekozen de heer A. Knoef
en mevrouw Bouwmeester-Harmsen.

De voorzitter richtte het woord tot de twee af-
scheid nemende bestuurders en dankte dezen voor
het vele werk gedaan in de lange reeks jaren voor
de vereniging. Hij overhadigde hun als blijk van
waardering een cadeau met de wens dat zij nog
vele jaren de ontwikkelingen van de vereniging
mogen volgen.
Na afloop van het huishoudelijk gedeelte van de
ledenvergadering werden er door de afdeling aard-
olieprodukten en gastechnische dienst van het CE-
BECO te Lochem enkele zeer interessante films
en dia's vertoont.
De voorzitter dankte aan het einde van de avond
de heren van CEBECO voor het gebodene.

stemt nu Lijst
3 G.H.U. 3

Vordens Mannenkoor
De zaal van hotel Bakker was zaterdagaovnd ge-
heel bezet toen de voorzitter van het Vordens
Mannenkoor, de heer A. Bielderman, in zijn ope-
ningswoord mocht konstateren dat de liefde tot de
mannenzang nog niet aan het verflauwen was. Hoe-
wel het Vordens Mannenkoor gelukkig, aldus de
voorzitter, nog steeds bestaat, is er een nijpend ge-
brek aan mannenstemmen bij dit koor. Wegens
ziekte van de leden en ook wegens vertrek naar el-
ders zou nog worden betwijfeld of dit koor deze
avond wel zou kunnen optreden. Daarom spoorde
de voorzitter de echtgenoten van de nog niet toe-
getreden leden aan hun mannen naar dit koor te
zenden onder het motto: ,,Mannen die zingen zijn
prima huisgenoten" want zang brengt vreugde in
het leven en ook in het gezin.

Hij deelde vervolgens mede, dat burgemeester Van
Arkel en de beschermheer van het Vordens Man-
nenkoor de heer Emsbroek, deze kontaktavod we-
gens omstadigheden niet konden meemaken. Ver-
der wenste spreker de aanwezige koren t.w. De
IJselznagers uit Zutphen, het Doetinchems Man-
nenkoor en het Goors Mannenkoor een avond
van veel zanggenot toe.

Het programma werd geopend met het gezamen-
lijk optreden van De IJsselzangers met het Vor-
dens Mannenkoor onder leiding van direkteur B.
Nijhof. De leden van het Vordens Mannenkoor
bleken evenwel niet in te stemmen met het besluit
van hun voorzitter om niet op te treden doch wens-
ten zich ook op deze avond te laten horen hoewel
dit moest geschieden met een klein aantal aan-
wezige leden. Dit besluit werd met luid applaus
begroet.

Het Doetinchems Mannenkoor zong op verdiens-
te l i jke wijze een viertal liederen onder leiding van
de heer P. Smeets.
Na de pauze was de zang voor het Goors Man-
nenkoor. De gezamenlijke koren zongen, zoals bij
iedere kontaktavond gebruikelijk, als besluit Do-
mine Salvam Fac van Giesen.

Het slotwoord werd gesproken door de heer Ren-
gelink uit Doetinchem, erelid van het Vordens
Mannenkoor, die het een vreugde noemde alle 20
keer in Vorden de kontaktavonden van het Vor-
dens Mannenkoor te hebben mogen meemaken en
spoorde de mannelijke bevolking van Vorden aan
dit koor met hun opgaaf als lid te versterken op-
dat dit koor niet de ondergang tegemoet zou gaan
wegens gebrek aan voldoende leden.

Na afloop van het zanggedeelte werd onder lei-
ding van het dansorkest De Favorieta's een gezel-
lig bal gehouden.

Kontaktavond
Chr. huishoudschool
De alle jaren weer terugkerende kontaktavond van
bestuur, kommissie van beheer en personeel van
de christelijke huishoudschool en bijzondere lagere
landbouwschool vond ook thans weer plaats in de
prachtig versierde gymnastiekzaal. Allereerst wer-
den de aanwezigen onthaald op koffie in de grote
hal van de school.

Deze avond stond enigszins in het teken van het
45-jarig jubileum van mejuf f rouw Disbergen, di-
rektrice van de huishoudschool. In haar welkomst-
woord moest mejuf f rouw Disbergen tot haar te-
leurstelling mededelen dat er nogal wat mensen
verhinderd waren wegens ziekte.

Na een korte meditate over Psalm 98 door mejuf-
frouw Disbergen kwam de verdere leiding van de
avond in handen van mejuff rouw Haaksma, lera-
res aan de huishoudschool. Nadat het personeel
een lofliedje over mejuf f rouw Disbergen had ge-
zongen, bood mejuffrouw Steensma namens het
gehele personeel een set langspeelplaten en een
bloemetje aan aan de jubilares.

Verder werd het woord gevoerd door de heer A. J.
Lenselink namens de kommissie van beheer aan
het adres van mejuffrouw Disbergen onder aanbie-
ding van een prachtig wandbord.
Het verdrere van deze avond werd doorgebracht
met een gezellig etentje, afgewisseld met enkele
zeer in de smaak vallende gezelschapspelletjes.
Aan het slot bedankte mejuffrouw Disbergen voor
de tot haar gesproken woorden en voor de ont-
vangen cadeaus waarna zij voorging in dankgebed.

Trix Horsting-sh^

Het steeds meer bekend wordende meisje, de 14-
jarige Trix Horsting, heeft zaterdagavond in zaal
Schoenaker een geslaagde muzikale show gegeven.
Zij verzorgde deze avond speciaal op initiatief van
de jongeren uit de parocjj^ Kranenburg, daar de
opbrengst ten goede zou l^Hen voor de restauratie
van de Kranenburgse kerk.

Broeder Canutus Schilder, jeugdleider en paro-
chiaal kontaktman met de dekenale jeugdzielzorg,
sprak in het begin een kort welkomstwoord tot de
belangstellenden. Speciaal dankte hij de Vordense
middenstanders en parochianen die hun medewer-
king gaven door fraaie prijzen beschikbaar te stel-
len.

De avond werd afwisselend gevuld met het optre-
den van het Vordense muzikale talent en het be-
oefenen van het bingospel, waarbij uiteindelijk een
fl ink bedrag als batig saldo uit de bus kwam.
Henk Vreeman bood namens de jongeren het fi-
nanciële resultaat aan pastoor Van Berkel aan,
waarna Liesbeth Nijenhuis alle gulle gevers van de
prijzen hartelijk dankte.

Pastoor Van Berkel waardeerde het prachtige ini-
tiatief van de jongeren en was vol lof over het
optreden van Trix Horsting. Het was wel laat,
maar iedereen ging tevreden huiswaarts.

Auto's slipten
Zaterdagavond slipte op de Lochemseweg in het
buurtschap Wildenborch de heer H. uit Vorden
met zijn Fiat tengevolge van de gladheid. H. werd
opgenomen in het ziekenhuis te Zutphen. De auto
was zwaar beschadigd.

Ook op de Hengeolseweg deed zich een slippartij
voor. Nabij de houtzagerij van de heer Groot Roes-
sink reed de heer B. uit Vorden in de richting
Vorden die voor een tegenligger plotseling uit
moest wijken. De auto's passeerden elkaar rake-
lings waarbij B. tenslotte rechts van de weg tegen
een boom belandde. De Fiat werd beschadigd. De
bestuurder en zijn inzittende echtgenote kwamen
er met enkele lichte verwondingen gelukkig goed
af .

Mejuffrouw G. Diebergen
45 jaar bij het onderwijs
Dezer dagen was het 45 jaar geleden dat mejuf-
frouw G. Disbergen, direktrice aan de christelijke
huishoudschool in Vorden, haar eerste stappen zet-
te op het gebied van opvoeding van kinderen en
daarna op het gebied van het onderwijs. Dit wel
bijzondere feit werd in intieme kring herdacht.

Mejuff rouw Disbergen, die op 26 augustus 1905
in Hengelo Gld geboren werd, ving haar werk-
zaamheden op 19-jarige leeft i jd aan op de tucht-
school te Montfoort waarbij zij belast werd met de
opvoeding van de kinderen. Daarna vertrok zij
,naar Zetten naar de Talitha Kumi, een school van
kinderen die niet voldoende verzorging kregen.
Toen ging zij naar de Havez te Utrecht, van waar-
uit zij benoemd werd aan de lagere school te Hen-
gelo Gld als hadwerkoderwijzeres. Op 21 januari
1951 werd mejuffrouw Disbergen benoemd als on-
derwijzeres aan de christelijke huishoudschool te
Vorden.
In de periode van 1951-1956 behaalde zij de akte

Na, naast de akte K en U, die zij reeds eerder be-
haalde. Per l augustus 1964 werd mejuffrouw Dis-
bergen benoemd tot direktrice aan dezelfde huis-
houdschool. Het ligt in de bedoeling dat zij zich
na haar pensionering in augustus a.s. weer in Hen-
gelo zal vestigen.

Jeugdtoneel
De nog jonge jeugdtoneelgroep Zonder Naam te
Kranenburg, waarvoor van de zijde van de jonge-
ren een grote belangstelling bestaat, zal op 11 april
haar eerste uitvoering geven. Men komt in zaal
Schoenaker op de planken met de klucht in drie
bedrijven: Het woelige nest van C. van de Lingen.
Er wordt door 13 spelers (sters) aan deelgenomen.
De regie van het stuk dat al enige tijd in studie is,
is in handen van broeder Canutus Schilder.

Vordens Dameskoor
In de zaal van ,,'t Wapen van Vorden" organi-
seerde het Vordens Dameskoor een kontaktavond
waaraan behalve door 'het Vordens Dameskoor
zelf als gasten aanwezig waren de christelijke ge-
mengde zangvereniging Excelsior uit Vorden, de
gemengde zangvereniging Laus Deo uit Vierakker
het Vordens tienerkoor The Eight Castle Singers
en het Deventer Mannenkoor.
Voorzitster Klein Brinke opende de aovnd en heet-
te de koren van harte welkom. Zij zette tevens
uiteen wat een kontaktavond ihoudt, hoe men el-
kaar waardeert in zang, speciaal het kontakt wat
men met elkaar heeft.

Hierna gaven de verschillende koren blijk van hun
kunnen.
Na het zangprogramma was er nog gelegenheid om
een dansje te maken o.l.v. het dansorkest De He-
lico's uit Hengelo. Ook dit viel in de smaak. Al met
al een geslaagde avond met een zeer goede stem-
ming.

Geslaagd
Te Zutphen slaagde onze oud-plaatsgenoot de
heer B. G. Vlogman voor het examen gerechtsse-
kretaris bij het kantongerecht te Zutphen.

rnjn
o^^.v

Voetbalprogra
Het programma voor o^^.v. Vorden:

Erix l -Vorden 1; Vorden 3-Diepenheim 2; Zut-
phania 3-Vorden 4; Vorden 5-Pax 5; Steenderen
Al -Vorden Al ; Sp. Brummen Bl-Vorden Bi ; Vor-
den B2-Oeken Bi; Be ck C l -Vorden Cl.

Waterpolo

Waterpolo-nieuws
IJSSELMEEUWEN GEEN PARTIJ VOOR
STERK SPELEND VORDEN

In het Sportfondsenbad te Apeldoorn traden za-
terdagavond de herenzeventallen van de IJssel-
meeuwen en Vorden tegen elkaar in het strijdperk.
Deze ontmoeting die gespeeld werd voor de win-
terkompetitie, werd op overtuigende wijze door
Vorden met 6-1 gewonnen.

Reeds direkt na de afworp namen de Vordenaren
het ini t iat ief . Een hard schot van Oudsen beland-
de buiten bereik van doelman Hofstraat tegen de
lat. Enkele ogenblikken later bracht Eggink met
een boogbal de stand op 1-0. Parmentier knalde
vervolgens keihard tegen de lat. Hetzelfde over-
kwam aan de andere kant Winters. Een minuut
later had Winters meer sukses toen hij bij een door-
braak op rechts raak schoot 1-1. De Zutphenaren
probeerden het nog een paar maal met lange pas-
ses op Kasper, die echter door Krijt geen kans werd
gegeven.

In de tweede hel f t werden de Zutphenaren ge-
dwongen het accent op de verdediging te leggen.
Toch werden Kalthof c. s. al gauw in de luren ge-
legd toen Holsbeke een fraaie kombinatie met
Wentink die na de rust was ingevallen voor Go-
tink, doeltreffend afrondde 2-1. Onbereikbaar voor
doelman Hofstraat schoot Parmentier de stand op
3-1. Nadat Holsbeke de stand op 4-1 had gebracht
slaagden de Zutphenaren er in enkele tegenaan-
vallen op te zetten. Doelman Velhorst kreeg echter
niet veel moeilijk werk op te knappen en verder
dan een tweetal corners kwamen de IJsselmeeuwen
niet. Aan de andere kant deed Vorden het beter.

Uit een pass van Krijt liet Oudsen nummer 5 aan-
tekenen terwij l vlak voor t i jd Holsbeke wederom
na een kombinatie met W^eink de eindstand op 6-1
bepaalde.

DOE-HET-ZELF SHOW
op 18, 19 en 20 maart a.s. van 19
tot 22 uur

DOE-HET-ZELF CENTRUM
Harmsen - Vorden

MEISJES VAN VORDEN VERLOREN MET
5-0 VAN TWELLO

De meisjes van Vorden die voor het eerst aan de
kompetitie deelnemen, hebben begrijpelijk, nog heel
wat te leren. Vadaar dat bijna elke wedstrijd met
een ander zevental gespeeld wordt, omdat iedere
speelster ervaring moet opdoen.

Zo werd zaterdagavond in het Sportfondsenbad te
Deventer gespeeld tegen Proteus uit Twello. De

meisjes van Proteus waren over alle linies beter
en beschikten over goede schutters. Het was dan
ook niet zo verwonderlijk dat Vorden naar een
kansloze 5-0 nederlaag werd gespeeld.

Dammen

Onderlinge damkompetitie
De meest opvallende uitslag bij de vrijdagavond in
zaal Eskes gespeelde kompetitiewedstrijden van de
Vordense damclub DCV was het gelijke spel dat
Nijenhuis moest toestaan aan Wassink.

De verdere uitslagen waren: Ter Beest-Wassink
0-2; Oukes-Van Dijk 2-0; Wiersma jr-Esselink
1-1; A. Wassink-Lamers 2-0; Geerken sr-Sloetjes
2-0.

Door het gelijke spel van Nijenhuis heeft Oukes
met 23 punten uit 17 wedstrijden de leiding ge-
nomen. Nijenhuis is tweede met 22 punten uit 13
wedstrijden zodat deze speler relatief gezien de
beste kansen heeft. Ter Beest prijkt op de derde
plaats met 17 punten uit 15 wedstrijden.

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

Elke vrijdagmorgen weeicmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

l l april Bal voor gehuwden en verloofden
in ,,'t Wapen van 't Medler"

15 april Quiz-avond Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen

18 april Uitvoering Vordens Toneel in het
Nutsgebouw (bal na)

18 april Jong Gelre discobal
21 april Jaarvergadering Ned. Chr. Vrou-

wenbond
22 april Voorlichtingsavond Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen
25 april Jong Gelre voorjaarsvergadering
29 april Jaarlijkse reis Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond

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
tussen- of bijgevoegd.



DOE-HET-ZELF SHOW
op 18, 19 en 20 maart a.s. van 19
tot 22 uur

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen - Vorden

GROENE KRUIS VORDEN
Kinderuitzending
naar
vakantiekolonie

Wij verzoeken de ouders die menen dat hun
kind in aanmerking komt voor uitzending
naar een vakantiekolonie, zich in verbinding
te stellen met de huisarts of met de wijkver-
pleegster.

Van maandag tot en met vrijdag is één der
wijkverpleegsters in het wijkgebouw aanwe-
zig, tussen l uur en 1.30 uur.

Bestuur Ci rocne Kruis Vorden

Bij voldoende deelname gaan wij a.s. zater-
dag 14 maart per GTW-bus naar de

kunstijsbaan te
Deventer
Vertrek 13.15 uur.

Opgave voor vri jdagavond 10 uur bij

BERT VLOGMAN Nieuwstad 14 Vorden
Telefoon 1321

TE HUUR:

Behangaf stoom -
apparatuur
zowel op gas als elektrisch

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Publikotie van
Binding-Rechts

M O T I E

l i e t provinciaal bes tuur van de provincie (Gelder -
land van H I X D I N C . ' - K E C I I T S in vergadering
bijeen,

overwegende:
dat de Provinciale Statenverkiezingen zu l l en
plaatsvinden op 18 maar t 1970;

dat het partij- en beginselprogramma getuigt vóór
een e f f i c i ë n t en zorgvuld ig staatsbeheer;

dat de politieke s i tua t ie in ons land een duideli jke
stellingname vereist;

.

vestigt de aandacht van de op haar verkie-
zingslijsten geplaatste kandidaten erop:

dat ons staatsbeheer en 's lands ekonomie in gro-
te mate gebaat zul len zijn bij het terugbrengen
van de regecrl i jke bevoegdheden van de provincie
naar meer reeële proporties, nl. die van

indirekt bestuurlijk;

dat door de na-oorlogse ui tbreiding van de regeer-
maeht van de provincie de autonomie van de ge-
meente in sterke mate werd aangetast, waardoor
de gemeentel i jke overheid in vele zaken onmondig
is geworden;

weshalve het provinciaal bestuur voorstelt:
aan de dan gekozen vertegenwoordigers van haar
partij te willen verzoeken met de hoogste priori
teit te streven naar:

1. de bestuurlijke bevoegdheid van de provincie
terug te dringen.

2. de gemeentelijke autonomie te herstellen.

Dieren, d maar t 1 ( >7( ) .

NASCHRIFT VAN DE AFDELING VORDEN
BINDING-RECHTS
Hoewel wethouders en partijen u (thans) allerlei schoons beloven,
lijkt het ons beter eerst te zorgen, dat de gemeentelijke overheid
(weer) bevoegd gemaakt worden.

ONS STEMBUS-AE^ES IS DUS:

Stem lijst 5 op
BIEDING-RECHTS

Verhuur
gelegcnhcidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Ruime sortering in haag-
planten, heesters, bomen
en koniferen enz.
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l , Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Voor goede
rij wiel reparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Te koop: 2 MRIJ-stieren,
voorlopig ingeschreven
met B plus en volle B.
Tevens l afgekalfde
vaars met 18 liter melk.
L. CJ roo t Bramel, Wicrs
serbroekweg l, Vorden
telefoon 0.5752-6639

Te koop: Biggen. Joh.
\\esselink. Kranenburg

B./.a.: Net meisje, 21 j.
als hu lp in de huishou-
ding. Brieven onder no.
4°-2 bureau Contact

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

Zondag 15 maart a.s. om 19.00 uur
in de Gereformeerde kerk.

Voorganger ds . ( J . . luekema, l i e r
vormd predikant te Enschede.

Thema:

STERVEN VOOR ZIJN TIJD

M.m.v.: Wycliff, Django and Joe uit
Doetinchem

Welke jongens tussen 8 en 11
jaar voelen er voor om bij de pad
vinderij, afdeling welpen, te ko-
men.

Ook kunnen er bij de afdel ing
verkenners weer enige jongens
geplaatst worden in de leeftijd
van 11 tot en met 16 jaar.

AANMELDING:

Afde l ing welpen: Leids ter M. v. tl . Wey,
Zutphenseweg o7, telefoon 1400

A f d e l i n g verkenners: Hopman L. Kouwen-
horst, Smidsstraat 11, telefoon 1557 na 6 uur

FILM- EN
DISKUSSIE-AVOND

Vrijdag 13 maart a.s. om 19.30 uur
in zaal Eskes, Dorpsstraat.

Onderwerp:

WAAROM ZIJN ZIJ TEGEN
ONS?

Organisatie:

Filmkring Vorden en Interkerke-
lijke Jeugdwerkgroep.

Oud en jong van harte welkom !

Vrijdag 13 maart a.s. 's avonds van
19.00 tot 21.00 uur

Voorlichtings-
avond zelfbouw\
centrale
verwarming

DOE-HET-ZELF
CENTRUK!
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Kantelpedaalem-
mer nu slechts 4,45

Flinke solide koel-
kastdoos of lunch-
trommel deze week
1,25

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

BOEKHOUDBUREAU

KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat -10 - Vorden Telefoon 1455

Vraagt voor het schoonhouden
van zijn kantoren:

werkster

Een prijs in de foto toto
1KTS OVER SPORTWTOGRAFIK
Sportfotografie is een /aak die door de meeste lo toa ina t eu r s op
/ijn minst met cnii*e argwaan wordt he/ien. Men meent dat tele-
len/en en kostbare apparauur onontbeerlijk zijn voor het maken
van Ueslaailde opnamen van het sportgebeuren. Toch is dit in
zijn algemeenheid onjuist. l i e t kan ook met eenvoudige midde len ,
Uetui.Ue deze beide amateuropnainen, die het beslist doen! l i e t is
vaak een kwestie van intuitie en . . . van geduld!

Prodent tandenborstel

l FLES KOFFIEMELK (31%)
ELK 2e PAKJE THEEBUILTJES
HAANTJES

van 110 voor 69

van 1% voor 159
25 CENT GOEDKOPER

per kilo 298

l pot aardbeien- of kersenjam
van 117 voor 98

2 BLIKKEN SPERZIEBONEN
150 GRAM GEBRADEN GEHAKT
2 PAKJES SPAR THEE
l DWEIL

van 13H voor 129

van (>3 voor 79

137

van 120 voor 79

2 kg GOLDEN DELICIOUS IN DRAAGTAS 109

l bus haarlak van 495 voor 350

DE SPAR
KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

DOE-HET-ZELF SHOW
op 18, 19 en 20 maart a.s. van 19
tot 22 uur

DOE-HET-ZELF CENTRUM

Harmsen - Vorden

BALAVOND
A.S. ZATERDAG 14 MAART

AANVANG 7.30 UUR

Orkest:

The Eveniiu» Stars
Cafè-restaurant

„'t Wapen van Vorden"
l . P. SMIT


