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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Politieke belangstellenden maar toch ook een groot aantal
nieuwsgierige Vordenaren zijn vrijdagavond naar hotel Bak-
ker getogen om te horen en te zien wat hun plaatsgenoot
Jac. de Jong zoal aan de gemeenschap te vertellen had.
Grappig was wel dat een paar Vordenaren voor de deur
van hotel Bakker stonden te kijken wie er naar binnen gin-
gen, maar zelf blijkbaar niet dorsten!

Dat de zaal tjokvol was, was voor een deel te danken aan
het gekozen tijdstip (plm. half tien, na de winkelsluiting),
maar bovenal door het feit dat de heer De Jong voor de
meeste Vordenaren meer uit de krant bekend is, dan dat ze
hem in werkelijkheid kennen.

In het begin van zijn toespraak maakte de heer De Jong de
aanwezigen duidelijk dat men deze avond niet moest zien als
een officiële partijbijeenkomst maar meer als een gesprek
in eigen huis. Allereerst zette hij uiteen wat hem had be-
wogen om de politieke arena in te stappen. „Alleen omdat
ik er achter kwam dat de zelfstandige in ons land een vogel-
vrij verklaarde mens is en dat wat de wetgeving betreft deze
groep duidelijk is achtergesteld bij de rest. In Den Haag
heeft men geen enkel begrip voor de positie van de zelfstan-
digen en middengroepen. Men' is bezig met het vernietigen
van het persoonlijk initiatief en daar strijd ik tegen. De mens
dreigt nl. ten onder te gaan in de massa", aldus de heer De
Jong.

KLAUWEN ALS TIJGERS

,,We kennen in Nederland 2 machten t.w. de macht van de
werknemers en de grootmacht van de werkgevers. Daartus-

sen de middengroepen, de politiek en sociaal-ekonomisch
vergeten groep."

Sprekend over de vakbonden in ons land, zei de heer De
Jong respekt te hebben voor de bonden van de werknemers
„die hebben tenminste klauwen als tijgers. Daarentegen heb-
ben de middenstandsbonden klauwen als papieren muizen.
Voor de werknemers zijn er goede wetten tot stand gekomen.
Zelfstandigen worden uitgesloten voor de kinderbijslag (de
eerste 2 kinderen), geen kompensatie voor de Wet op de Ar-
beidsongschiktheid etc. Om de balans tussen de konfessio-
nele partijen en de progressieve partijen in evenwicht te
houden is een middenpartij nodig. Wij, de Demokratische
Middenpartij, willen een staat waar ieder mens tot zijn
recht komt", aldus de heer De Jong.

EEN ZUSTER OP HET SLECHTE PAD

Van de gelegenheid om na de pauze met de heer De Jong
in debat te treden werd een druk gebruik gemaakt. Ge-
vraagd of de DMP in de toekomst eventueel regeringsver-
antwoordelijkheid wil dragen, zei de heer De Jong: „Daar
mogen we ons niet aan onttrekken, mits er aan bepaalde
eisen onzerzijds wordt tegemoet gekomen".

„Ziet u de WD als een zusterpartij?" zo werd gevraagd.
„Maar dan wel als een zuster die op het verkeerde pad is
geraakt. Wij zijn niet tegen de VVD als zij haar afkomst
maar niet verloochent. Dat doet ze nu wel. De DMP is tot
stand gekomen om de WD kleur te laten bekennen", aldus
de heer De Jong. Verder werden er door de aanwezigen vra-
gen gesteld over abortus provocatus, fluoridering, drugge-

bruik enz., vragen die door de heer De Jong uitvoerig wer-
den beantwoord.

Het was al laat toen er een einde kwam aan deze bijeen-
komst, waarbij voor de aanwezigen een flink deel van de
„politieke sluier" van Jac. de Jong werd opgelicht.

WETHOUDER GERRITSEN (BINDING-RECHTS)
VOELT VEEL VOOR DE DMP

Tijdens bovenstaande bijeenkomst merkten we onder de
aanwezigen op o.a. de heer J. W. M. Gerritsen, wethouder
te Vorden namens Binding-Rechts. Wij vroegen de heer Ger-
ritsen wat hem had bewogen deze bijeenkomst te bezoeken.
De heer Gerritsen vertelde ons dat er onlangs een gesprek
heeft plaatsgevonden tussen enerzijds de DMP en anderzijds
het dagelijks bestuur en de fraktie van Binding-Rechts in de
Vordense gemeenteraad. „Na intern bestuursberaad en ver-
gelijking der programma's is gebleken dat de doelstelling
van de DMP en die van Binding-Rechts nagenoeg gelijklui-
dend zijn. Tot op dit moment is er geen gelegenheid geweest
een ledenvergadering bijeen te roepen waar we ter diskussie
willen stellen: toetreding tot de DMP of ontbinding van
Binding-Rechts". Het is voor iedereen duidelijk dat Binding-
Rechts (landelijk gezien) een aflopende zaak is.

„Omdat deze ledenvergadering van de afdeling Vorden van
Binding-Rechts nog niet heeft plaatsgevonden, zijn wij niet
gerechtigd een stembus-advies uit te brengen. Persoonlijk
en hier spreek ik niet meer namens het bestuur, kan ik u
wel vertellen dat ik op 29 november mijn stem ga uitbren-
gen op lijst 13 (DMP)", aldus wethouder Gerritsen.

December, de feestelijke maand van het jaar.
Dan vraagt uw post om kinderzegels!

Jeugdsoos
Om de jeugd meer informatie te verschaffen over de politiek
en om eens te zien hoe de jeugd zelf over de verschillende
partijen denkt, belegde het bestuur van de Vordense Jeugd-
soos Vjoe zaterdagavond in het Jeugdcentrum een politieke
avond.

De belangstelling voor deze avond viel tegen. Slechts 35
personen waren aanwezig. „We hadden op heel wat meer
jongelui gerekend", aldus vertelde ons de heer B. Mombarg:

Aan het forum bestaande uit de wethouders G. J. Bannink
(CHU), J. W. M. Gerritsen (Binding-Rechts) en verder R. J.

van Overbeke KVP, W. A. Kok AR, mevr. Van Rossem
PvdA, G. Emsbroek jr VVD, konden vragen worden gesteld.

Allereerst hield echter de heer J. W. M. Gerritsen een in-
leiding over het onderwerp „Kies, omdat% je 18 bent". In
het kort beschreef hij de werkzaamheden van het parlement.
„Verkiezingen van de Tweede Kamer bepalen de verhou-
dingen welke gaan gelden en wie het schip van de staat gaat
besturen. ledere stem is per saldo een mede-bepalende fak-
tor", aldus de heer Gerritsen.

Hierna gaven de verschillende cnJR'aardigden van de poli-
tieke partijen hun visie op de werkzaamheden door hun par-
tij verricht. Hierna werden een goot aantal vragen op het
forum (onder leiding van de heer B. Mombarg) afgevuurd.
Vragen betrekking hebbende op het onderwijs, defensie, wer-
kende jongeren (vormingsdagen)^fcdentenkwesties e.d. O.a.
werd gevraagd waarom de leeftijcSpens wat het stemmen be-
treft, verlaagd moest worden naar 18 jaar. „Dit omdat de
jeugd vroeger rijp is en meer voorlichting krijgt over de po-
l i t iek etc.", aldus de mening van het forum.

Het punt „voorlichting" bleek even later niet uit de praktijk.
Van de 35 personen bleken 14 jongelui geen stem te zullen
uitbrengen. De 21 uitgebrachte stemmen gingen naar PvdA
4, CHU 4, KVP 3, PPR 3, PSP 2, D '66 2, DS '70 2, en
DMP 1.

Post tijdig uw kerstpost, natuurlijk met kinderzegels!

SOLfl
L V E R W I T E D E

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente

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

DE HEFFING VAN DE PLAATSELIJKE
BELASTINGEN IN HET JAAR 1972

Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad heb-
ben in het begin van dit jaar enige besluiten genomen
die ertoe geleid hebben, dat alle gemeentelijke belas-
tingen die de burger kunnen worden opgelegd over
een jaar in één keer worden geheven.
Dat betekent dus een vereenvoudiging van de admini-
stratie, maar vooral voor de belastingbetalers zal het
een opluchting zijn, dat zij niet meer op allerlei on-
gelegen momenten een aanslagbiljet in de brievenbus
krijgen en dan maar steeds weer die termijnen in de
gaten moeten houden om dan tot de ontdekking te
komen, dat men die hondenbelasting toch nog weer
vergeten heeft: weer een aanmaning van ƒ 2,- in de
brievenbus.

Neen, het gaat nu anders en veel eenvoudiger. Deze
weck ontvangt u een aanslagbiljet, dat alle soorten
belastingbetalingen over het jaar 1972 in één heffing
bevat. Nog niet wetend wat dit inhoudt, horen we u al
zeggen: moest dat nu net uitgerekend in de St. Nico-
laasweek om nog maar niet te spreken over de dure
maand december? Het kon dit jaar niet vroeger, in
verband met de opbouw van het geheel nieuwe sy-
steem van belastingheffing. Het streven voor het jaar
1973 is: het uitgaan van de belastingaanslagen in de
loop van de zomer 1973. Wij begrijpen uw verzuch-
ting, maar kunnen u meteen geruststellen: met de be-
taling hebt u nog drie maanden de tijd.
Dit is namelijk ook een nieuwtje voor deze gemeente,
dat er maar één vervaldag is, op welke datum het to-
taalbedrag van de belasting betaald moet zijn, name-
l i jk 28 februari 1973.
En hoe gaat het dan met die betaling? Eén ding zult
u inmiddels wel ontdekt hebben, dat u niet met uw

portemonnaie naar het gemeentehuis kunt stappen; in
kontantcn kan de belasting daar niet meer worden be-
taald. Maar wij nemen aan, dat velen van u wel over
een rekening bij een plaatselijke bank kunnen be-
schikken; mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u
dat gemakkelijk krijgen; de plaatselijke banken heb-
ben u daarover in het verleden niet in het onzekere
gelaten. Ook over de giro-rekening kan het en op het
postkantoor kunt u ook alle medewerking verkrijgen
voor de zgn. girale betaling. Bovendien hebben wij 't
voor u nog eenvoudiger gemaakt door het insluiten
van een geheel ingevulde stortings-accept-girokaart;
hebt u een girorekening, dan plaatst u alleen uw
handtekening (en het nummer van uw girorekening
indien dit nog niet door ons werd ingevuld). Wij heb-
ben voor zover mogelijk de girorekeningnummers al
laten invullen; wilt u er vooral even op letten of dat
nummer wel juist is weergegeven? Hebt u geen giro-
rekening, dan kunt u deze kaart toch nog op het post-
kantoor gebruiken; ook de banken helpen u daar-
mede wel verder.

WAARVOOR BETAALT U DEZE BELASTING?

Als u huurder bent van een woning en u bezit een
hond, dan betaalt u: huisvuilrccht en hondenbelas-
ting. Bent u eigenaar van woningen en gronden, dan
betaalt u bovendien: wcgbelasting, en (in het dorp
Vorden) rioolaanlegbelasting.

Wij willen nog enige toelichting geven op de huisvuil-
belasting en de hondenbelasting:

I. De huisvuilbelasting (reinigingsrechten)
Tot en met het jaar 1971 kon men in het dorp Vorden
en in de Kranenburg voor zichzelf uitmaken of men
van de huisvuilophaaldienst gebruik wilde maken.
Vanaf l januari 1972 is deelname aan deze dienst in
het dorp en in de Kranenburg verplicht; het niet na-
komen van deze verplichting is in de politie-verorde-
ning strafbaar gesteld. Zelfs het eigenhandig naar de
stortplaats brengen van huisvuil is strafbaar, indien
de huisvuilwagen in uw straat komt om de zakken af
te halen.

Maar op welke wijze het huisvuil van de woningen in
Vorden en in de Kranenburg ook op de stortplaats
terecht komt, elk hoofd van een gezin moet ƒ 20,-
huisvuilbelasting betalen nl. voor het feit, dat de ge-
meente kosten heeft gemaakt voor de aankoop en in-
richting van de stortplaats, en nog geregeld maakt
voor het afhalen van huisvuil en verwerken daarvan
op de stortplaats. Ongeacht de hoeveelheid huisvuil
die op de stortplaats komt, betaalt de gebruiker van
elke woning en andere gebouwen een vast recht van
ƒ 20,-. Boven deze ƒ 20,- per jaar kost u het gebruik
maken van de gemeentelijke huisvuildienst nog ƒ0,225
per aangekochte plastic huisvuilzak.

II. Hondenbelasting

Ook de heffing van de hondenbelasting is met ingang
van 1972 gewijzigd. Verbazingwekkend was het in de
ogen van de gemeentebestuurders hoeveel felle waak-
honden van allerlei soorten en omvang zelfs in de
meest beveiligde woningen in het dorp de argeloze
bezoekers naar het leven konden staan (althans vol-
gens de vroegere hondenbelastingaangifte). De ge-
meenteraad heeft dan ook het besluit genomen de
oude indeling in hondensoorten af te schaffen. Een
hond is voortaan hond, of hij nu waaks is, of een
vreemd persoon aan uw woning aandoenlijk de han-
den likt. Voor de belasting maakt dit niets uit.
Voor één hond betaalt u per jaar ƒ 15,-, voor een
tweede hond ƒ 25,-, voor een derde hond ƒ 35,- enz.
Het aantal honden dat u bezit staat niet in het hokje
„hondenbelasting" vermeld, maar dat kunt u uit het
bedrag wel opmaken (2 honden ƒ 40,-, 3 honden ƒ 75,-
4 honden ƒ 120,- en gaat u maar door).

Voor honden aanwezig in een kennel (welke kennel
wel geregistreerd moet staan bij de raad van beheer
op kynologisch gebied) bedraagt de hondenbelasting
ƒ 10,- per hond per jaar, per kennel beperkt tot maxi-
maal ƒ 50,-.

III. Wcgbelasting en rioolaanlegbelasting

Deze belasting worden, zoals wel bekend mag worden
verondersteld, geheven van de eigenaars van huizen en
landerijen. Hebt u in 1972 uw eigendommen niet ge-
heel of gedeeltelijk verkocht, verbouwd of uitgebreid,
dan zult u voor dit onderdeel der belasting hetzelfde
bedrag als voor 1971 betalen.
De wegbelasting is, gemeten naar de maatstaven van
andere gemeenten in de Gelderse Achterhoek, laag te
noemen. Ze wordt berekend van de belastbare op-
brengsten voor de gebouwde en ongebouwde eigen-
dommen vermeld in de kadasterboeken. En bedraagt
voor de gebouwen 10 procent van die belastbare op-
brengst, voor landerijen, bossen enz. 5 procent; in na-
burige gemeenten worden percentages geheven voor
gebouwd tot 30 procent.
De rioolaanlegbelasting in het dorp wordt in feite be-
taald als een medebetaling, zij het voor een gering
gedeelte, in de jaarlijkse lasten van het riolerings-
buizenstelsel. Voor een normale woning ƒ 40,- per
jaar, voor woningen met winkels hogere bedragen.
Vroeger betaalde de gebruiker van een woning nog
riool recht, maar dit gebeurt nu niet meer sinds het
Zuiveringsschap de zuiveringsrechten gaat heffen.

Na bovenstaande uiteenzetting hopen wij, dat u over
de betaling van de aanslag 1972 geen vragen meer
hebt; mochten die er desondanks blijven, dan kunt u
door persoonlijk bezoek of via de telefoon (nummer
1541) alle gewenste inlichtingen op de afdeling finan-
ciën van de sekretarie verkrijgen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

ioKerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur dr. G. M. ter Schegget uit Hoorn Jeugddienst
19.00 uur ds. J. C. Krajenbrink viering H. Avondmaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. Kuhlemeier
19.00 uur ds. J. B. Baak uit Doesburg

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00
tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna dokter J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

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

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

BEGRAFENISDIENST

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

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

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Wilko Christiaan, zoon van B. A. A. Helmink
en H. B. G. Gerritsen; Marcel Johan, zoon van B. A. A.
Helmink en H. B. G. Gerritsen.

ONDERTROUWD: M. J. Weulen Kranenbarg en M. J.
Nossent; J. Langenkamp en J. B. van Arragon; G. J. van
Ark en E. J. H. Gotink.

GEHUWD: Geen.

OVERLEDEN: Tonia Johanna Klein Ikkink, 85 jaar, we-
duwe van Eggink; Pieter Johannes van Buitenen, 75 jaar,



Ibers
SUPiRMARKT

PRESENTEERT

GROTE BAAL 'VAN DELFT

KLEUTERTAAI
VAN 98 VOOR

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Uit de slagerij
VARKENSLEVER

500 gram 198
H4CHEVLEES

300 gram 228
KLAPSTUK
met klein beentje 500 gram 278
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 368
M4LSE RIBLAPPEN

500 gram 498
ONS BEKENDE

SOEPPAKKET 238
4 GELDERSE SCHIJVEN HALEN

MAAR SLECHTS 3 BETALEN !

100 gram LEVER 79
\

150 gram BOERENMETWORST 89

150 gram TONGENWORST 89

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 89

Laaf onze chef-slager ow diepvries vullen. Voor- of
achferboufen, hele of halve varkens, diepvriesklaar l

VOOR DE LAATSTE MAAL !

DIK SPECULAAS
PAK a 2 PLAKKEN VOOR MAAR

Herschi Vruchten-

limonade

//ferf/es 95

Elke 2e liter

59

Herschi

CASSIS

litertles 729

Efke 2e liter

89

Literkruik

FRAMBOZEN

BESSENWUN

deze week voor

198

De bekende

OFFLEV SHERRIT

nu per ffes

van 845 voor

695

Diepvries ge-

broken sperc/e-

bonen 500 gram

van 735 voor

109

UIT ONZE DIEPVRIES

HAANTJES
1000 GRAM VOOR

ZE ZIJN ER WEER ! HEERLIJKE

Noot of suikerkransjes

Mellona zuivere

BIJENHONING

per pot

van 794 voor

179

Geurfs 3/4 ffrpof

Reine Victoria

PRUIMEN

van 145 voor

105

Div. geuren

B4DSCHUIM

//ferf/akon

van 798 voor

169

D/v. smaken

Geurfs Huis-

houdjam l

per pot v. 729 v.

105

Kifipjes

SUN

MARGARINE

nu 2 voor

79

KOOP ZE Nu ƒ

ANANAS
LITERBLIK VAN 749 VOOR

Koopmans zelf-

rijzend bak meel

per pak geen

87 maar nu

71

Hef hagelt grote

korrels VENZ

choc./iagel groot

pak v. 768 voor

139

Venz

CHOC. VLOKKEN

per pak

van 700 voor

89

Zak vol grofe

foverballen of

choco pinda of

kleurendrop voor

49

PJ/k d 8 sfuks

Unox

WEENSE WORST

nu van 739 voor

119

Groente en Fruit
Donderdag:
GEKOOKTE BIETJES 500 gram 45
Vrijdag:
KOGELHARDE SPRUITEN heel kilo 98
Zaterdag:
Panklare worfe/f/es + peterselie 500 gr.

HEERLIJKE CLEMENT/NES
zonder p/f kilo

45

198
GROTE NAVELSINAASAPPELEN

10 stuks 198
Fijne handpeer
CONFERENCE per kilo 98
GRAPE FRUITS

5 sfuks 179
KOMPLEET BAMI PAKKET

per stuk 98

HEERLIJKE KERSENSNIT
deze week voor 209

POPUL4IRE STOLLEN
per sfuk 198

Bïf ons,.1 POPULAIR WIT of
BRUIN BROOD voor maar

Dr Oefker TAARTBODEM

van 785 voor 129
Enkhuizer JODENKOEKEN

nu per bus slechts

Pak a 8 sfuks
PANKY PENNYWAFELS van 95 voor

129
69



Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboor-
te van onze zoon
ERICK
Gerrit Harmsen
Gerrie Harmsen-Leunk
Zutphen, 20 november 1972
Lunettestraat 44

Af te halen: jonge poesjes
zindelijk
Mispelkampsdijk 10 Vorden

Ter overname aangeb.: een
zwarte oliehaard (groot
model) notenhouten salon-
kastje, enige huiskamer-
stoelen, kleine tafeltjes,
paar lampen e.d. Te bevr.:
ds Jansen, telefoon 1892
of zaterdag 2 dec. 10 uur
Deldenseweg 2

Te koop wegens te klein
geworden waarvan sommige
z.g.a.n. meisjeskleding voor
leeftijd ± 9-10 jaar plus
schoenen maat 35-36 wit
en blauw en witte leren
laarzen maat 37. Tevens te
koop een jongensfiets
leeftijd 8 jaar
Ber. van Hackfortweg 24

Gratis af te halen blad aan
hopen
Herstellingsoord
De Decanije

Gehuwde vrouw biedt zich
aan als hulp in de huis-
houding voor halve dagen
Brieven onder nr 35-1
buro Contact

Te koop gevraagd kippen-
hok plm. 3x4 m moet uit-
neembaar zijn 4-delig
H. Uenk
Nieuwstad 65 Tel. 1515

Zwarte Pieten-zwart
en Negerbruin
Drogistery
De Olde Meulle
J. M. van der Wal & Zn
Vorden

Gratis af te halen
lieve jonge hond
te koop kaviaars marmotten
Gevraagd linnenkast
half leg, half hang
Kostedeweg l, Vorden
Tel. 6798

Gevraagd: flinke werkster
l ochtend in de week
H. Vos, Het Jebbink 28

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

SchildersbedrtJf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

BEHANG
4 halen

3 betalen

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, In zwart en grijs

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

U kunt bij ons
ferechf voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Zangfes ?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook pianolessen
voor beginners

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

BMWWWWWWWWHWfiBH^^
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\ CONSTANT KOERS
en
LIESBETH KLOOKEN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 8 december a.s. om
10.00 uur ten gemeentehuize te Hengelo Gld

Het huwelijk zal worden ingezegend tijdens
de gezongen H. Mis om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Johannes de Doper te
Keyenburg

Vorden, Ruurloseweg 54
Keyenburg, Teubenweg l

Toekomstig adres: Teubenweg l, Keyenburg

Dag-adres: Hotel De Eikeboom, Keyenburg

Receptie van 14 tot 15 uur

Inplaats van kaarten

Op woensdag 29 nov. a.s. hopen onze ouders

T. J. F. BIJEN
en
H. J. BIJEN-BESSELINK

de dag te herdenken, dat zij 25 jaar getrouwd
zijn

Wij vieren dit feest op vrijdag 8 dec. a.s.
en geven hiertoe receptie van 16 tot 17.30 uur
in zaal Schoenaker, Kranenburg- Vorden

Jan-Janny
Herman
Theo

Vorden, november 1972
Julianalaan 26

HH8HW

Inplaats van kaarten

BRAM WESTERVELD
en
NARDIE KORENBLEK

geven u, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag 8
december a.s. om 14.30 uur in het gemeente-
huis te Vorden

Hoenderloo, Paalbergweg 41
Vorden, Baakseweg 14
Voorlopig adres: Paalbergweg 41, Hoenderloo

Receptie van 16 tot 17 uur in café^rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit) Vorden

frits einsbroek
en
ietje dam

hebben de eer u kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op vrijdag 8 december
1972 om 14.00 uur in het gemeentehuis van
gorssel

kerkelijke inzegening om 14.45 uur in de n.h.
kerk te eefde door ds p. j. f. van voorst
vader

receptie van 17.00-18.30 uur in herberg
de gouden leeuw te bronkhorst

vorden, groeneweg l
apeldoorn, korenstraat 12
toekomstig adres: korenstraat l-

UIT!
GOED VOOR U!

Café-Reetaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

WONINGBOUWVERENIGING

Thuis Best
Technische Dienst: Het Gulik l, Vorden
Telefoon 05752-1494
Administratie: Kerkekamp 23, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1460

De Woningkommissie te Vorden zal
op maandag 4 december a.s.

GEEN ZITTING
houden voor woningzoekenden

De eerstvolgende zitting zal zijn op
maandag 8 januari 1973

In gelovige overgave ging van ons heen, na een
met kracht gedragen ziekbed, voorzien van de H.
Sacramenten der Zieken, mijn lieve vrouw, mijn
dierbare moeder

JOHANNA HENDRIKA MARIA WAARLE

op de leeftijd van 60 jaar

H. E. R. JANSEN
T. M. J. JANSEN

Vorden, 27 november 1972
Ruurloseweg 95

Donderdag a.s. is er om 19.30 uur een Eucharistie
viering.

De uitvaartmis zal worden opgedragen in de pa-
rochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Kranenburg op vrijdag l december a.s. om 10.30
uur, waarna de begrafenis op het RK Kerkhof
aldaar.

Gelegenheid tot kondoleren na de begrafenis in
zaal Schoenaker te Kranenburg

DROGISTERO

1932 <!N 1972

40 jaar
Wij hebben een grote sortering

sierkaarsen
LEUK VOOR EEN
SINT NICOLAAS-KADO !

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
J. M. van der Wal - gediplomeerd drogist
VORDEN

Voor uw aufori/fessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT11

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook bfl:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Hervormde kerk

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger: ds G. H. ter Scheggert uit Doorn

Thema: 'Aktieve Verwachting'

Er is ook dienst om 7 uur

SCHILDERSBEDRIJF

J.M.Uiterweerd
Gediplomeerd Mr. Schilder Nat. Schildersschool

MET VAKMANSCHAP VERZORGEN WIJ:

* Schilderwerk

* Behangwerk

* Moderne wandbekleding

* Muurbespu/ff'ng

* Sierp/e/sfer

* Technisch en k/euradviezen
Vanaf l december tot l maart 1973 ontvangt u
weer een premie van l 15,- per manaag :
Minimum omvang ö dagen

Vraagt 'inlichtingen of bel
05752-7523 voor een afspraak

VORDEN - RUURLOSEWEG 35

Buurtvereniging DELDEN
houdt zaterdag 9 december een

INSTUIFAVOND
bij café 't Zwaantje

Schieten, Sjoelen, Balgooien enz.

Aanvang 7.30 uur Het bestuur

Fles halfvette MELK van 72 voor 59

Pak JOZO ZOUT van 29 voor

Zak SPAR CHIPS van 98 voor

500 gram HAGELSLAG puur

Blik Unox GROENTESOEP van 108 voor

Blik Unox KIPPESOEP van 108 voor

18

79

139

99

89

Blik Unox TOMATENSOEP van 108 voor 79

l doos SPAR THEEZAKJES van 98 voor

Blik SPAR ERWTENSOEP van 179 voor

Litersfles DRUIVENSAP (rood)

500 gram HAGELSLAG (melk)

10 EIEREN nu met 30 CENT KORTING !

HAANTJES per kilo nu

85

159

159

298

Fles JUS d'ORANGE van 110 voor

150 gram BOERENMETWORST van 138 voor ... l i s

Doos (90 stuks) WATTENSTAAFJES van 2

2 zakjes Knorr TOM ATENSOEP van 144 voor ...

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

De sportieve Sint koopt
He.'crnca trainingspakken met bies
en in twee kleuren

Volley- en voetbalkleding

Turn- en gymkleding

ADIDAS voor voetbal-, gym- en

sportschoenen

Sporttassen, beenbeschermers,

keepershandschoenen

Tafeltennïsbats en -spelen

Schaak- en damborden

Roulettes, pokerbekers en -stenen

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wij maken STIJLMEUBELEN
IN MASSIEF EIKEN !
Desgewenst naar eigen ontwerp en afmetingen

O.a. KASTEN . WANDMEUBELS
KLAPTAFELS - KNOPSTOELEN
RONDE EN RECHTHOEKIGE TAFELS
(bladdikte tot 5 cm)

BUREAU'S - DEKENKISTEN
HOEK- EN LADENKASTEN en/..

Meube/makersbedrijf

J. W. KLEIN KRANENBARG & ZN
WICHMOND - Hackforterweg 31 - Telefoon 05754-269
TOONKAMER: KERKSTRAAT 7 - VORDEN

Sint Nicolaas
een zeer verstandig man,

weet waar hij slagen kan ! U ook?

Natuurlijk bij :

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIY1INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514



KNALLERS!* GEMS-WINKEL

Sla-schaal of Snack-schaal
op verzilverd blad

BEKER-REK
met 6 bekers
diverse kleuren

KOEK- OF GEBAKSTI

ORIGINELE BONE CHINE

ENGELSE KOP
EN SCHOTEL

Voor de Sint Nicolaas avond

BOTERLETTER

BANKETLETTER

GEVULDE SPECULAAS

ROOMBOTER SPECULAAS

MARSEPEIN

Bakkerij

S.v.p. Graag vroegtijdig bestellen

Sint Nicolaas koopt zijn kadoos

zoals: boeken, postpapier, vulpennen,
tafelspelen enz. in de speciaalzaak

Fa Hietbrink
Boekhandel - Vorden - Telefoon 05752-1253

H. H. LANDBOUWERS

Vanaf heden gevestigd :

Nieuvvstad 65, Vorden, Telefoon 05752-1515

Wij ontvangen gaarne varkens,
levend of geslacht tegen de hoogste
prijzen

Dag en nacht paraat,
ook bij noodslachtingen !

Voor droge en warme voeten
Bama sokkets in uw rubberlaarzen !

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

BROGISTERU

1932 <:N 1972

40 jaar
Onze sortering

luxe dozen
met o.a. zeep, zeep en eau de cologne
parfums en after shave

is ongekend groot /

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
J. M. van der Wal & Zn, gediplomeerd drogist
VORDEN

Tips voor
Sint Nicolaas!

ft ROKKEN

ft VESTEN

ft PULLOVERS

ft PANTALONS

ft SHAWLS

ft MUTSEN

ft HANDSCHOENEN

J, OVERHEMDENM

ft WEEKENDERS

ft HERENTRUIEN

ft HERENPULLOVERS

ft SOKKEN

ft ZELFBINDERS

enz. enz.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

verkrijgbaar bij:

Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Bent u nog geen abonnee
van het veel gelezen

Weekblad Contact?
Vul dan NU de onderstaande bon in of

bel even 05752-1404

Het abonnementsjaar loopt van l januari tot 31 dec.

'ncf.'en u zich nu opgeeft ontvangt u ons

blad tot 31 december gratis /

Het abonnementsgeld bsdraagt f 15,— per jaar

Deze bon opsturen aan :

Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12 te Vorden

Naam

Straat

Plaats

Waardebonnen verzilveren
bij deelnemende winkeliers

Dat is het motto van deze unieke

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE

U kunt gratis meespelen
wanneer u de waardecoupures
die u in alle Vordense zaken
ontvangt, in de bus doet!

ZIE ONZE WEKELIJKSE TAPIJTAANBIEDINGEN
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPhENSEWEG TEL.05752 1514



Donderdag 30 november 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang nr 35

Barbie poppen
en kleding

Koerselman

Koerselman

Speelgoed
Koerselman

Huishoudelijke artikelen

Glas- en Aardewerk

Koerselman

Koerselman

Luxe en
kunstnijverheid

Koerselman

Koerselman

Byoux
Koerselman

't Is KOERSELMAN
waar sint slagen

Voetbal
SINT TSICOLAASFEEST PUPILLEN v.v. VORDEN
Sint Nicolaas heeft de v.v. Vorden bericht gedaan dat hij
zaterdag 2 december in de kantine van de vereniging zal
komen om de pupillen te bezoeken.

VORDEN TEGEN RUURLO MET 0-2 TEN ONDER
Mochten de Vordenaren ooit nog illusies hebben gehad om
in hun afdeling hoge ogen te gooien naar het kampioen-
schap, dan kunnen zij dat na de teleurstellende vertoning
tegen Ruurlo wel vergeten. Het was een bijzonder slecht
duel waarbij de thuisclub het meeest in de aanval was.
Deels door het zwakke spel van de Vordense voorwaartsen
en deels door het goed ingrijpen van de Ruurlo-defensie
kreeg Vorden weinig kansen. Eenmaal dachten we Nijenhuis
te zien scoren maar hij schoot naast. Aan de andere kant
had de achterhoede van de thuisclub ook een zeer gemak-
kelijke middag. Er was een enorme blunder van doelman
Bouwmeester voor nodig om de bezoekers na een half uur
spelen aan een 0-1 voorsprong te helpen. Vanaf de zijlijn
scoorde de rechtsbuiten met een hoge inzet. Dit was tevens
de ruststand.
In de tweede helft was de wedstrijd ook nauwelijks het aan-
kijken waard. Opnieuw een sterker Vorden dat volkomen
faalde in de voorhoede. Tien minuten voor tijd probeerde
Te Veldhuis vanaf de middellijn terug te spelen op zijn doel-
man, de bal bleef „steken" en aangezien ook Bouwmeester
aarzelde met uitlopen, was het voor de Ruurlo linksbuiten
een koud kunstje te scoren 0-2.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI
Afd. zaterdag Ratti 1-Sp. Dieren 1; afd. zondag H en K 4-
Ratti 3.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS
Afgelopen zondagmiddag werd de laatste uit de serie van 4
onderlinge clubwedstrijden gehouden tussen De Graafschap-
rijders uit Vorden en Hamac uit Harfsen. Deze wedstrijd
werd gehouden op het circuit Peppelenbos. De leden van
Hamac hadden het circuit in uitstekende konditie gebracht.
De talrijke supporters konden zowel in de A- als B-klasse
genieten van spannende wedstrijden. In totaal namen 25 rij-
ders aan deze wedstrijden deel.
Tevens werd na afloop het totaalklassement van de vier
verreden wedstrijden van dit seizoen bekend gemaakt. Even-
als het seizoen 1971 werd ook dit jaar de wisselbeker wat
betreft de best geklasseerde club gewonnen door De Graaf-
schaprijders met een totaal aantal punten van 983 tegen
Hamac 634 punten. Voor d^drie best geklasseerde rijders
uit iedere klasse waren pracn^e bekers beschikbaar gesteld.

Doe mee
aan Een van de Acht!
Onderstaande acht artikelen

bieden u een ruime keuze voor uw Sint Nicolaas kadoos !

7. Schoenen

2. Pantoffels

3. Knielaarzen of bontlaarzen

4. Portemonnee's

5. Portefeuilles

6. Moderne centuurs

7. Schouder- en handtassen

8. Voetbalschoenen of voetbaltassen

Maak uw keuze uit deze 'Een van de Acht'

Waar anders dan bij :

SCHOENENHUIS
JANSEN

H. SMEETS Dorpsstraat 34 Vorden

Najaarsbehangen

spe
oorjaarsKleuren

Wat u op deT.V. niet zag
tonen wij u graag.

Behang in al z'n kleur en
mogelijkheden, in al zijn
gezelligheid brengende

dessins.

Subsidie binnenschilderwerk van l
dec. tot l maart 1973 t 15,. per man-
dag. Vraagt vrijblijvend Inlichtingen!

Schildersbedrijf

H. WEUSTENENK
Het Hogo 33 - Vorden - Tel. 1377

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 'doet'.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad - Vorden - Tel. 1404

A.s. vrijdag met de
St Nicolaasmarkt
zijn we weer aanwezig met

een grote sortering Speculaasbrokken, Gevulde
Speculaas, Speculaaskoekjes, Roomfondant borstplaat
Chocolade beestjes, Fondant Boterletter, Banketstaven
en vooral niet te vergeten

CHOCOLADE LETTER BARONIE van 95 et v. 70 et
enz. enz.

T. W. BRETHOUWER
Polstraat 45 - AALTEN - Telefoon 05437-3976

Beste jongens en meisjes:

Hebben jullie de grote puzzel uit
de Sint Nicolaas krant al opgelost ?

Je kunt hem nog steeds insturen

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding
Zie raambiljet:

Don. % kg Gekookte Bieten 45

Vrijd. V? kg Geschrapte Worteltjes

met peterselie 50

Zat. 12 Mandarijnen zoet en zonder pit J 50

150 gram Soepgroente vers gesneden 45

Mnd. V2 kg Gesneden Andijvie 50

Di. V>. kg Hutspot panklaar 49

Wnd. \'z kg Hart zuurkool uit 't vat met

250 gram Unox Rookworst samen ] g9

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1384

''Voor de
vuist weg'

bieden wij u een pracht kollektie
zuiver

leren jongensschoenen
tegen zeer aantrekkelijke prijzen

Maten 28 t.m. 40

reeds vanaf f 27,95

Waar anders dan bij :

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

PAKJKSFRET
Gevolgd door een avond
van plakplezier met een
voordelig

BOUWPAKKET
UIT FINLAND

U heeft dan een sfeervolle
hang-, wand- of
schemerlamp

van doorschijnend spaan
Bouwpakket verkrijgbaar bij
Fa H. Besselink, Raadhuis-
str. 9 Hengelo Gld; Fa De
Timmerwinkel Terborgsew.
47-49 Doetmchem; Fa 't
Winkeltje Zelhem; Fa
Harmsen Doe het zelf cen-
trum SchooJstr. 6 Vorden en
Fa Uit de Kunst
Laarstraat 71, Zutphen

Te koop roodbonte dragen-
de vaars keuze uit 2
bijna aan de telling
H. B. H. Weenk, Vorden
Zomervreugdweg

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

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten

foon 05483-2418

Doen hoor !

ledere vrijdagmorgen weetonarkt
Jeugdsoos open ledere vrijdag;-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrljdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bfl plck-
nickplaats Wildenborchseweg
KlnderkantortJ elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag v.d. maand Klachtenavond NW

9 dec. Jeugdsoos Vjoe slapsticks
9 dec. Instuifavond buurtver. Delden in 't Zwaantje

11 dec. Jaarverg. Industriebond NVV
11 dec. Rayonlezing EHBO
14 dec. Jeugdsoos Vjoe aktie „Kom over de Brug"
14 dec. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
14 dec. Kijkavond school aan Het Hoge
15 dec. (i.p.v. 12 dec.) Jong Gelre yoga iq café Eskes
16 dec. Jeugdsoos Vjoe dansen in zaal Eykelkamp
18 dec. Hervormde Vrouwengroep Linde Kerstfeest
19 dec. Kerstfeest NCVB
20 dec. JNed. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
20 dec. NVEV kerstviering in Concordia te Hengelo
21 dec. Jong Gelre Kerstfeest „'t Wapen v. Vorden"
23 dec. Jeugds. Vjoe kreatieve middag schooljeugd
26 dec. Jeugdsoos Vjoe lachfilm
30 dec. Jeugdsoos Vjoe oudejaarsviering
3 jan. Jeugds. Vjoe kreatieve middag schooljeugd
6 jan. Jong Gelre Nieuwjaarsbal (zaal Smit)

20 jan. Feestavond vv Vorden zaal Smit
2 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre
3 febr. Propagandafeestavond Jong Gelre

17 febr. Carnavalsbal Jong Gelre Ring Berkelstreek
in hotel Stegeman te Laren

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 by deze rubriek geplaatst.



Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

lyuwuwwuwwwwwwwu^^

Sint en Piet
vinden bij ons een ruime sortering

Heren en damesrijwielen v.a. f 168,50

Kinderrijwielen m. remnaaf v.a. f 99,-

BROMFIETSEN:

Zundapp v.a f 1449,-

Kreidler v.a f 1424,-

Puch 2 versn. v.a f 875,-

Puch Maxi v.a f 599,-

Tevens nog enige overjarige bromfietsen
en rijwielen tegen sterk verlaagde prijzen

J. Th. Slotboom
Kieftendorp - Telefoon 7278 Hengelo

advertentie
bestemd voor

zelfstandige jongedames

de verkoopsters
in onze

drogisterij
parfumerie

hebben een grote mate
van zelfstandigheid
verkopen niet alleen
adviseren heel veel
worden ook bij de inkoop
geraadpleegd
kunnen een eigen mening
naar voren brengen

als je er wat voor voelt
om deze vakature te vervullen
kom dan eens praten

steenhuisen

winkelgalerij - troelstralaan
zutphen - telefoon 05750-3788

(g.t.w. bushalte richting Doetinchem dichtbij)

FRUIT IS GEZOND .'

COX EN GOUDREINETTEN
GOLDEN DELICIOUS
HAND- EN STOOFPEREN
LOMBARTS DOYEN

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

ROMIKA
MUILEN

MET MODERNE

PL4TE4U-ZOOL

*
Echt iets voor St Nicolaas!

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

Zondag 3 december

DANSEN
muziek:
THE

Evening Stars

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Sportieve geschenken
die vreugde schenken l

ECHTE JAGERSKIJKERS

kontrastrijk, helder beeld. Hard coated lenzen

Water- en stofdicht

Merk: CARTON, is iets bijzonders

Tiroler loden jagersjassen voor dames en heren

Rijbroeken, knickerbockers, lange pantalons in
r, loden of kamgaren

Luchtbuksen en -pistolen in de betere merken

Ruime keuze in boekenen romans voor jagers, ruiters en natuurvrienden

Glas, aardewerk en porcelein serviesgoed met
jacht- of ruitersportmotieven

Ruitercaps, rijzweepjes, sporen, rijlaarzen

Manchetknopen, dasspelden, sleutelhangers, sjaals en hoofddoeken met
mooie paarde-, ruiter- of jachtmotieven

Deze en vele andere

sportieve geschenken vindt u bij :

Wapen- en sporthandel

Hobby-Toppers
Spann/ngzoeker
Een f l inke spanningzjeker. Absoluut
veilig geisoleerd. Tevens als fittings-
schroevendraaier te gebruiken

Van 8,70 voor f 5,15

Razendlmndige

Schroefs/eufe/
houdt alle maten onbedwingbaar in
een muurvaste greep

Van 9,75 voor f 7t9Q

Steeksleutels
kun je nooit genoeg hebben. Voor
autoknutselaars tot 'ik doe alles
zelf' mensen

Van 8,20 voor f 5,15

6 Sfeeks/eufe/s
met komplete set schroevendraaiers
waaronder een spanningzoeker en 2
kruiskopschroevendraaiers

Topperprijs slechts f 11,95

Twee prachtige

Vercnroomde fangen

met zware isolatie. Een pracht set

Topperprijs slechts f 12,95

Om alles overzichtelijk op te kunnen
bergen deze

Metalen opbergkast
met 2 grote en 5 kleine laden. Daar-
onder 4 verschillend gekleurde, uit-
neembare onderdelenbakjes. Zo blijft
uw hobby een plezier. En dat wensen
wij u graag toe!
Bekend van de tv Topperprijs J 9 95

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop gevraagd
SLACHTKIPPEN EJN
SLACHTKON 1JNEJM

J. Bruggeman
H. Postelweg 12 - Locnem
Telefoon 05730-lööU

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

GROTE PAARDENMARKT

ST NICOLAASMARKT

woensdag 6 dec.
TE HENGELO GLD.

Aankoop levende have
voor de verloting

Marktvereniging

ONTHULLENDE
UITSLAG ENQUÊTE.'

Uit een onderzoek in opdracht van de
Sint uitgevoerd door de bekwaamste
pieten, bleek, dat op meer dan 20%
van de verlanglijstjes

EEN PL4NT OF
BLOEMBAK VOORKW4M.'

Daar de Sint in voorgaande jaren tot zijn volle
tevredenheid bij ons is geslaagd, heeft hij ook
nu weer zijn oog laten vallen op onze enorme
sortering

PLANTENBAKKEN, SCHALEN,

BLOEMSTUKKEN,

DROOGSTUKJES, VAZEN,

SIERPOTTEN ENZ.

UW VAKMAN BLOEMIST:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente • Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

W/E ZOET IS, KRIJGT BLOEMEN /

PAK DEZE SPECMLE

GOUDEN
SINT NtCOLAAS-AANBIEDING l

Gouden herenring vanaf ..................... f 64,75
Gouden damesring vanaf ..................... f 39,75
Gouden hanger vanaf ........................ f 34,75
Gouden collier vanaf .... ....................... f 21,50
Gouden letterbroche met veiligheidssluiting f 26,75
Gouden muntrand met gouden vijfje ...... f 44,75
Gouden muntrand met gouden tientje ... f 74,50
Gouden dasspelden vanaf ..................... f 21,50

Overweldigende keus in horloges
reeds vanaf f 23,- met garantie

JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZUTPHENSEWEO 15 - VORDEN - TELEFOON 1605

Ijsbaan Vorden
De lidmaatschapskaarten zijn inmiddels aange*
boden. Degenen, die door afwezigheid of om
welke andere reden ook niet in het bezit zijn
gesteld van kaarten, alsmede nieuwe leden,
krijgen alsnog de gelegenheid deze af te halen
en wol op

zaterdag 2 dec. a.s. 's morgens van
9-72 uur aan hef Msbaanferrein
aan Het Hoge te Vorden
Na die datum zijn alleen lidmaatschapskaarten
verkrijgbaar tijdens de ijsperiode tegen prijzen,
welke 50% hoger liggen

Het bestuur

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend dat de termijn van inschrijving voor de
verkoop van de tweeklassige kleuterschool aan de
Schoolstraat te Vorden is verlengd tot 31 dec. a.s.
Nadere inlichtingen, alsmede een omschrijving
van de aankoopvoorwaardén, zijn verkrijgbaar op
het bureau gemeentewerken tijdens de kantoor-
uren.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
De burgemeester,
Van Arkel
De sekretaris,
Drijfhout



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. 1 maart 1973 verzorgen wij uw

binnenschilderwerk met subsidie ad f 15,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen

Uit zo'n voorraad LEDERWAREN

kiest u gemakkelijk!

DAMESBEURSJES

v.a. f 3,95

HERENPORTEMONNAIES

v.a. f 7,95

SLEUTELETUI'S

v.a. ƒ 3,95

SCHOUDERTASSEN

v.a. f 19,90

RIJBEWIJSETUrS

v.a. f4,50

DAMESPORTEFEUILLES
(Marokkaans leer)

v.a. f 5,50

CLIPPERTASSEN

v.a. f 59,90

BOODSCHAPTASSEN

v.a*f 4,95

WULLINK Dorpsstr.4 Vorden

DROGISTERU

1932 <N 1972

40 jaar
Geef eens waf anders,

geef een kadobon voor een

Schoonheidsbehandeling
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Mevrouw van der Wal-Buszkamp
gediplomeerd Schoonheidsspecialiste

VORDEN

1932 DR06ISTERU

S 1972

40 jaar
Op woensdag 6 december is het
40 jaar geleden dat onze drogisterij
werd gevestigd

Tevens openen wij onze nieuwe

Schoonheidssalon
Gelegenheid deze te bezichtigen woensdag 6 dec.
van 74.00 f of 78.00 uur

Vanaf 6 december t.m. 9 december

geven wij dubbele

Voor de kinderen een ballon l

zegels

Verder voor iedereen

EEN RAADWEDSTRIJD
Ie prijs Elektrische deken
2e prijs Verlichte toilletspiegel
3e prijs Twee flessen sherry met glazen
4e prijs Verzilverde tas spiegelset
5e prijs Make Up-doos 'Three Flowers'
6e prijs Autobrandblusser

met vele leuke prijzen :

7e prijs Set brandy-glazen
8e prijs Gratis schoonheidsbehandeling
9e prijs Auto poetsset

10 prijs Make Up-set 'Three Flowers'
lle prijs Fles Eau de Toillet
12e prijs Make Up-doos 'Tree Flowers'

DROCISTERIJ VAN DER WAL
DORPSSTRAAT VORDEN

Indien u nog geen abonnee bent,
wordt het dan nu! (Zie adv.)

MEUBELS KOPEN

is een zaak
van vertrouwen
koop daarom bij een
meubelvoorraad houder!

MEER KEUS

MEER SERVICE EN

VOORDELIG IN PRIJS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Voor heel het gezin
TRUIEN, PULLOVERS, VESTEN
Handschoenen - Mufsen - Sjaals
Overhemden - Zelfbinders - Sokken

Vordense
Marktvereniging

Vrijdagmorgen fegen ha/f f/en is

Sint Nicolaas
op de markt
fe zien !

Hij heeft verrassingen voor groof
en klein !

De groten moeten natuurlijk
kopers zijn

Adverteer in Contact

Laat nu de schilder komen
om uw keuken op te knappen, uw trap, of uw kinder-
kamer of uw hele huis van onder tot boven.

Fraai is troef en duur is anders, want u krijgt ook
deze winter weer een premie van

f 15,- per man per dag :

Toe maar. Laat hem nu komen en u vrijblijvend
adviseren. Uw adres is:

Schildersbedrijf J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden - Telefoon 1567

* van 27 november t/m 2 maart, minimum omvang 5 mandagen.



40 jaar
Drogisterij
van der
Wal

Tegelijk met de verjaardag van Sint Nicolaas herdenkt de
heer J. M. v. d. Wal dat 40 jaar geleden de drogisterij werd
begonnen aan de Dorpsstraat. Voor 1932 had wijlen de heer
H. v. d. Wal een schildersbedrijf. Op een gegeven momeat
besloot hij dit bedrijf over te doen aan zijn zonen J. H. K.
en J. M. v. d. Wal. Om toch wat om handen te hebben heeft
hij toen de drogisterij laten bouwen.
Het sortiment zeep, aspirientjes etc. liep goed. In de oorlogs-
jaren was het vanzelfsprekend een moeilijke zaak om arti-
kelen te kunnen krijgen. Eens per half jaar kreeg men in die
tijd een liter alcohol toegewezen (96 procent). De familie
v. d. Wal bracht dit niet in de verkoop maar spaarde litertje
bij litertje op. Men had er een duidelijke bedoeling mee
want toen de heer J. M. v. d. Wal direkt na de oorlog 12,5
jaar was getrouwd, had hij alcohol genoeg voor zijn gasten,

hetgeen tegen het eind van het feest duidelijk bleek.
Wat in de oorlogsjaren veel verkocht werd, was zelfgemaakte
zeep. Op l januari 1949 nam de huidige eigenaar J. M. v. d.
Wal de drogisterij over en nam broer Jan het schildersbe-
drijf voor zijn rekening. In 1963 werd de winkel tweemaal
zo groot qua oppervlakte. Ook het assortiment verdubbelde
vooral toen de parfumerie en cosmetica haar intrede deed.
Momenteel hebben vader en zoon v. d. Wal ruim 2400 arti-
kelen in de sortering. Met ingang van deze week beschikt
men ook over een mini-schoonheidssalon, die wordt „ge-
rund" door mevr. v. d. Wal. In deze salon kan men een
schoonheidsbehandeling ondergaan.
Zij die tot de clientèle van de fa v. d. Wal behoren zouden
wij willen adviseren het „amandelen-aambeienrecept" te vra-
gen, een specialiteit van het huis.

't Olde Huus
'k Was et al een heele tied van plan ewes, maor d'r was
nooit van ekommen - dat olde boerderi'jken - een paar
honderd meter van de weg af - es van kotterbi'j gaon bekie-
ken. Et steet al een jaor of wat leug, en lek eers van de weg
af gezien, nog ens zoo slech neet. Maor gcleidelek kreeg et
een ander anzien. Eers een klein gat in et dak, dat wier zoo
geleidelek grooter, en in 't leste hing d'r haos gien panne
meer op. Toe bun'k es hen kieken egaon, en he'k effen met
de oogen staon te knipperen. Wat een troosteloos geval - i'j
kunt ouw haos niet veurstellen dat hier mensen ewoond-
ewerkt-egetten en eslaopen hebt. Dat hier kinder geboorn
en groot ewodden bunt. De roeten kapot egooid - binnen-
muurn en koziens uutebrokken - de zolders ummeneer eval-
len. De pannen leien an scheurde in en um et huus hen.
Veur honderden guldens is hier moedwillig kapot esmetten.
Ok al zollen ze dat huus hemmen willen afbrekken, dan had
dat toch zoo niet ehoefd. Een verlaègen mense had ze graag
opehaald.
Ze zekt dat hier kwaojonges an et werk bunt ewes. En van-
zelf kump d'r een wraakgevuul baoven. Ze mossen ze dit -
ze mossen ze dat - hier had de politie achteran emot. Eers
de jonges de kans geven een ende weg te loopen en dan deur
de honde op laoten vangen! Wat zollen ze in angs zitten!
De namen opschrieven en papa de rekkening presenteern. En
mama mog eur dan de bokse weer uutwassen - daor zol ze
et neuge wel in vinnen! Dan zollen ze de jonges die kunsen
wel afleern!
Zoo wazzen mien eerste gedachten. En de meeste mensen
zult 'r wel net zoo aover prakkezeern. Daor kump niks gien
diepzinnigs an te passé.
Maor achteraf gao 'k d'r altied weer aover naodenken - da's
een lastig anwendsel. Ak d'r niet zoovölle veur had hoeven
te leern ha'k misschien wel advokaot kunnen wodden. „Be-
kiek et nou ok es van die jonges eur kante - wat mot dat
olde huus daor? Veur eur jongesbegrip is dat olde geval
sinds mensenheugenis an zien lot aoverelaoten en konne d'r
net zoo goed niet staon. Of daor nou pannen ophangt of
gien pannen - wat maakt dat uut! En at ze d'r nou behagen
in hebt um die kapot te smieten . . .? Daor wodt in de
weerld wel heel wat anders kapotesmetten . . .! Dat zo'k as
advokaot zeggen. Zukke praot is natuurlek ok weer veur
tegensprekken vatbaar. Ik wol maor zeggen dat de grooten
d'r ok schuld an bunt. Umdat ze met eur eigendom niet -
zoo at de wet dat nuumt „met de nodige zorgvuldigheid hebt
ummegaon". Met een twintig poste en een rolle puntdraod
hadden ze dat huus afvrochten motten. Veural um te laoten
zien dat ze d'r nog weerde an hechten. Dan hadden de jon-
ges d'r niet zoo makkelek bi'j können kommen en was de

verleiding um die boel teg ende grond te werken minder
groot ewes. Ze zult mien wel weer tegenpraoten. „Eigendom
is eigendom" heur ik al zeggen „en et mot eur maor es
eleerd wodden dat ze van een andermans grei hebt af te
blieven"!

Ik heb al es evraogd an èène die ok nog al van zich sprok:
„Wat zie i'j feitelek in eigendom - alleene maor rechten, of
zit daor ok nog plichten an vaste . . ." Tot vandage de dag
he'k nog gien antwoord, dat zal wel van meer geleerde men-
sen motten kommen. En die zölt d'r ok voort nog wel niet
aover uutepraot wezen . . .

d'n Oom.

Bijeenkomst
Over het onderwerp „Tocht langs het ijzeren gordijn en Ber-
lijn" sprak voor een geheel gevulde zaal Eskes drs. De
Zeeuw uit Zutphen voor de afdeling Vorden van de Ned.
Chr. Vrouwbond. Spreker die enkele malen zo'n tocht
maakte, vertelde dat het „Hitler-Duitsland" van de Tweede
Wereldoorlog het na de bevrijding extra moeilijk kreeg door-
dat het land verdeeld was in diverse zones. Vooral de split-
sing tussen Oost- en Westduitsland leverde grote problemen
op. Door de Russen werd een zichtbare grens getrokken
zodat verkeerswegen en spoorlijnen bij deze grens opgebro-
ken werden. West-Duitsland herstelde zich na de oorlog bij-
zonder snel; de toestand in Oost-Duitsland was veel minder
gunstig. Vandaar dat velen probeerden te vluchten naar het
vrije westen. Om deze vluchtpogingen tegen te gaan werd
in de loop der jaren deze grens door versperringen verste-
vigd en zo ontstond het ijzeren gordijn, zodat vluchten thans
een bijna onmogelijke zaak is geworden.
Zoals de toestand in Berlijn is, komt in geen enkele stad ter
wereld voor. Ook door deze stad loopt het ijzeren gordijn.
West-Berlijn moest daarom een eigen elektriciteitscentrale
bouwen omdat men hiervoor afhankelijk was van Oost-
Bcrlijn. De riolering leverde moeilijkheden op evenals de
verbindings- en doorgangswegen. Familieleden werden van
elkaar gescheiden, wat zeer tragische gevolgen had. Toch
kan men nu zeggen dat de verhouding tussen Oost- en West-
Berlijn de laatste tijd gunstiger is geworden. Dit is, volgens
spreker, vooral te danken aan het beleid van Bondskanselier
Wil ly Brandt.
Deze lezing met dia's werd door allen zeer aandachtig ge-
volgd waaruit de aanwezigen weer konden leren dat wij
dankbaar en blij mogen zijn om in een vrij land te kunnen
leven.

Lezing
AR-C H U kiesvereniging

In het kader van de verkiezingen sprak in zaal Bakker
voor de AR- en CHU-kiesverenigingen mevr. N. L. de Rui-
ter uit Voorschoten, lid van de Tweede Kamer voor de
CHU, over „Partijpolitiek".
Na een kort inleidend woord van de heer W. A. Kok begon
spreekster met te zeggen dat vrijwel alle politieke partijen
in Nederland beginselpartijen zijn met uitzondering van
D '66. Tegenover het linkse blok dat op strategische gron-
den gaarne aan de regering wil komen, stelde zij het chris-
ten-demokratische blok dat de christelijke beginselen voor
het maatschappelijk leven in zijn vaandel voert. De samen-
werking met KVP was spreekster niet vreemd, waarbij zij
hoopte op de totstandkoming van één christelijke volkspartij
en wees daarbij op de uitspraak van de Wereldraad van
Kerken welke de verantwoordelijkheid aan God stelt voor
elke mens die in de politiek werkzaam is.
In de politiek gaat het volgens spreekster om de macht en
wil men regeren dan dient er een koalitie gevormd te wor-
den welke is aangepast aan deze tijd. Spreekster zag de na-
bije toekomst als erg moeilijk tegemoet. Na een uiteenzetting
van diverse kabinetten t.w. een meerderheidskabinet, een
minderheidskabinet en een extra parlementair kabinet waar-
van de laatste geen binding heeft met de politieke partijen,
vroeg spreekster zich af „wie wint en wie verliest". Zij
toonde zich een voorstandster van meer vrouwen in de poli-
tiek.
Na de pauze werden aan haar gestelde vragen gesteld welke
zij op duidelijke wijze beantwoordde.

Bijeenkomst
Bond van Plattelandsvrouwen

Door de Ned. Bond van Plattelands Vrouwen, de Gelderse
Mij van Landenbouw en Jong Gelre werd in „'t Wapen van
Vorden een kulturele avond georganiseerd waar de heer Van
Leersum uit Twello als spreker was uitgenodigd.
De presidente van de Plattelands Vrouwen, mevr. Besselink-
Kunst , sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen.
De heer Van Leersum vertelde over zijn reizen naar Rus-
land. Daar hij de Russische taal spreekt, kon hij een gesprek
voeren met verschillende inwoners uit dit land. Hij vertelde
over de grote afstanden, die men moet afleggen van de ene
stad naar de andere.
Na de pauze kon men door middel van dia's zien hoe Rus-
land er uit ziet en hoe er geleefd wordt. Speciaal de tegen-
stellingen tussen de paleizen, gebouwen en kerken enerzijds
en de woonhuizen anderzijds, kwamen duidelijk naar voren.
De voorzitter van Jong Gelre dankte de heer Van Leersum
voor zijn causerie.

Jaarvergadering
öoerondansgroep De Knupduukskes

Op de gehouden jaarvergadering van de plaatselijke folk-
loristische dansgroep „De Kimnduukskes" kwam het leden-
bestand ter sprake. Unaniem^Bs men van mening, dat men
op korte termijn jonge dansparen zal moeten opleiden om
het voortbestaan van de groep in de toekomst zeker te stel-
len. Besloten werd 13 december a.s. in zaal „'t Wapen van
Vorden" een kontaktavond te beleggen waar gehuwde en
verloofde paren kennis kunnen maken met de groep. Let
op de advertentie in Contact van 6 december.

Damruhriek
Deze keer weer een 33-28 opening:

1) 33—28, 18—23; 2) 38—33, 13—18; 3) 31—27, 20—24?
4) 35—30, 24x35; 5) 28—22, 17x28; 6) 33x24, + 1.
Ik zou iedere dammer en speciaal de jeugdspelers willen aan-
raden deze opening na te spelen.
De oplossing van het probleem van 15 november is:
38—33, 29x49; 27—22, 49x18; 37—31, 23x32; 44—39, 35x33;
31—27, 18x31, 36x7.

Dat deze rubriek wel aanslaat, bewijst het steeds groeiender
aantal goede oplossingen o.a. van H. Grotenhuis ten Harkel,
J. Masselink, J. Reuver, G. Wassink, Tj. Harmsma, W. Wol-
ferink, W. A. Eykelkamp, Heyink, Dijkman, Hebbink.

Ons nieuwe probleem is van de heer R. C. Keiler, dertien-
voudig kampioen van Nederland. Wit speelt en wint.

zwart

wit

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Schoolnieuws
FEESTELIJKE OUDERAVOND SCHOOL HET HOGE

Vorige week werkten de leerlingen van de 6e klas voor een
goed bezette zaal het gevarieerd programma in een vlot tem-
po af. Het zingen, de drie korte toneelstukjes, de volksdans-
jes en de musical „Het koffertje van meneer Van Dalen"
werden op uitstekende wijze op het toneel gebracht.
De lachspieren kwamen vooral los toen de namaak en de
echte dieren op het toneel verschenen. Aan het slot mochten
alle leerlingen een welverdiend applaus in ontvangst nemen.
Een paar meisjes boden mevr. Zeevalkink bloemen aan voor
het verzorgen van de vele kostuums. Rest ons nog te ver-
melden dat wegens ziekte van ds. Jansen de avond werd ge-
opend door de sekretaris de heer H. J. Berenpas en dat de
verdere leiding berustte bij het hoofd der school.

Tentoonstelling
Gedurende een drietal dagen hield de Vordense vogelvereni-
ging Ons Genoegen in een der zalen van het Jeugdcentrum
haar jaarlijkse tentoonstelling. De vereniging die momenteel
25 leden telt, had veel werk van deze tentoonstelling ge-
maakt. De organisatoren hadden over belangstelling niet te
klagen.
Tijdens de officiële opening sprak voorzitter J. Pijpers woor-
den ter nagedachtenis aan het overleden lid J. Krimp. Er
werd een minuut stilte in acht genomen.
De uitslagen van deze vogelshow waren: Kanaries EK 72 l
vgl.: mooiste K2 88 pnt. G. J. Schumacher; 2e prijs 89-87
pnt. mevr. Krimp; 3e prijs 43-87 NL B. A. Borgonjen; 4e
prijs 17-87 NL G. J. Schumacher; 5e prijs 12-87 NL G. J.
Schumacher; 6e prijs 18-87 NL G. J. Schumacher; 7e prijs
42-87 NL B. A. Borgonjen.
Stam 4 vogels, eigen kweek EK 72: Ie prijs B. A. Borgonjen
345.
Stel 2 vogels EK 72: Ie prijs mevr. Krimp 174 pnt.; 2e prijs
G. J. Schumacher 174 pnt.
„Derby" 72: Ie prijs H. J. Mendien 85 pnt. OK: Ie prijs
F. Hummelink 87 pnt.
Exoten: Ie prijs D. J. Harmsen 88 pnt.; 2e prijs D. J. Harm-
sen 87 pnt.
Als keurmeester voor de kanaries fungeerde de heer J. G.
Oelen uit Almelo. Voor de parkieten en exoten A. B.
Stein uit Zutphen. In totaal werden er 192 vogels ingezon-
den.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

KERSTAKTIE VAN DE RAAD VAN KERKEN
Evenals vorige jaren verzorgen de in de Raad van Kerken
te Vorden-Kranenburg samenwerkende kerken (Gerefor-
meerden, Rooms Katholieken, Hervormden) ook dit jaar
rond Kerst een kerstaktie. Zieken en hoogbejaarden ontvan-
gen een kerstgroet. Om dit werk mogelijk te maken wordt in
de week van 4-9 december bij de tot genoemde kerken be-
horende gezinnen een gave gevraagd om dit stuk kerkewerk
mogelijk te maken. We zijn er zeker van dat iedereen dit
werk waardeert en ook de samenwerking. Helpt u het dan
mogelijk maken mede door uw gave.

KOM OVER DE BRUG . . .
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorberei-
ding van deze grootse aktie. Met een groots doel en een
uitdagende opgave: 50 miljoen bij elkaar brengen door de
kerken hier om de kerken ginds te helpen bij de verkondi-
ging, verzorging, onderwijs enz. (744 projekten in bijna 80
landen). We zeggen wel eens als de kerken samenwerken dan
kunnen er wonderen gebeuren! In deze tweede aktie van
Kom over de Brug werken de kerken in Nederland samen.
Wonderen kunnen gebeuren. Kunnen wij samen laten ge-
gebeuren. Velen zullen blij zijn dat de kerk probeert gestalte
te geven aan haar opdracht: helpen, helpen mensen in ar-
moe en nood. Met woord en daad. Zo wordt het woord tot
daad. Het gaat om een offer. Niet om een fooi. Gervraagd
wordt l procent van uw jaarinkomen. In de „set" die u
rond maandag 11 december ontvangt, kunt u alles lezen:
u k u n t kontant betalen, u kunt gireren, in termijnen uw of-
fer brengen enz. Op vrijdag 15 december wordt uw reaktie
opgehaald. Als u gevraagd wordt daarbij te helpen, helpt u
dan even mee. Stellig zullen ook jongeren hun offer willen
brengen. Zij hebben immers vele vragen gesteld over: wat
doet de kerk in deze kapotte wereld? Hier is een antwoord.
Kom over de brug. Praatjes vullen geen gaatjes. Vragen doen
dat ook niet. Laten ook de jongeren in uw gezin, in onze
gemeente meedoen, mee geven, mee offeren. Hebt u het er
thuis met ze over. Kom over de Brug. Houdt u er rekening
mee in deze maand. En weest u eens dankbaar dat u helpen
kunt en niet (nog niet, nooit hopen we) geholpen moet wor-
den. U kunt over de brug komen! We zijn er zeker van dat
ook u doen wilt.

Vogelsport
De grote streekvogelshow die de 21 jaar bestaande vogel-
vereniging De Vogelvriend Vorden en omstreken dit week-
einde organiseerde in zaal Schoenaker is in alle opzichten
een groot sukses geworden. De vele bezoekers die vooral
zaterdag- en zondagmiddag de expositie bezochten konden
genieten van meer dan 300 inzendingen in alle kleurvariaties.
Behalve een groot aantal kleurkanaries in tientallen varië-
teiten waren er de exoten, de grijze en witte zebravinken,
Japanse meeuwtjes, dwergpapegaaien, rijstvogels, diamant-
duifjes, parkieten en bastaarden.
Alles was het resultaat van kruisingen en kleurkombinaties
waardoor de vogels die vroeger ingevoerd werden uit China
en Japan en Mexico nu door vele liefhebbers zelf worden
gekweekt. Inzendingen voor deze streekshow kwamen van
de vereniging Noorduyn, Lochem; Ons Ideaal, Goor; De
Berkel, Eibergen; Kon. Ver. Ruurlo e.o.; De Vogelvriend,
Vorden.
Vrijdagavond werd de expositie door voorzitter A. Kok ge-
opend, welke de vele medewerkers hartelijk dankte. Keur-
meesteers waren de heren Hendriks, Willink, Brok en Lutje-
kossink die geen gemakkelijke taak hadden.
Algemeen kampioen bij de afdeling kanaries stam 4 vogels
werd de heer H. H. W. Borgonjen uit Lochem met 361 pnt.
Algemeen kampioen 1972 stam 2 vogels werd de heer G. J.
Beuving uit Goor met 178 punten.
Algemeen kampioen bij de exoten werd de heer H. J. A.
Bleumink uit Vorden met 178 punten.
De uitslag van het clubkampioenschap, berekend naar de
10 best geklasseerde B.T. vogels 1972, eigendom van 3 le-
den was als volgt:
1. De Vogelvriend, Vorden 901 punten; 2. Ons Ideaal, Goor
896 punten; 3. Noorduyn, Lochem 892 punten; 4. De Ber-
kel, Eibergen 886 punten; 5. Kon. Ver. Ruurlo e.o., Ruurlo
885 punten.

BLOOT
De beume heb zich neet eschaamd:
Ze stoat weer nakend woort z'ok bunt,
Deur 't joorgetié door toe epraamd,
Is dat de beume altied nog vegund.
De beume trekt zich in et noajoor uut,
Wi'j, mensen, trekken ons dan wat dikker an,
Ok keerls as beume komp tut dat besluut,
Zo neet, dan kriég ze d'r umsgeliek wat van.
Noe stoat de beume bloot in 't vri'je veld,
Moor ok in parken, onbeschaamd en f reeb.
De kiekers kostten 't helemoals gin geld:
De beume geeft veur niks eur stripties weg.

MAX HOLT.


