
Donderdag 24 december 1970
32e jaargang no. 38
Uitgave drukkerij Wcevers v.h. Wolters
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald - Port paye kantoor Vorden

Rektifikatie
In het verslag van de feestavond van de supporters-
vereniging.van het Vordens Dameskoor stond ver-
meld dat dit gehouden werd in café-rest. ,,'t Wa-
pen van Vorden" dit nroet echter zijn café Eskes.

„De Graafschaprijders"
Aan de betrouwbaarheidsrit die zaterdag in Vars-
seveld werd gehouden en die meetelde voor het
kampioenschap van Nederland, werd door acht le-
den van de Vordense motorclub De Graafschap-
rijders deelgenomen, waarvan er zich vijf klasseer-
den. Het was een pittige rit die veel van de -deel-
nemers vergde. Van de HO gestarte rijders reden
er slechts 40 de rit uit.
Voorlopig zullen er geen betrouwbaarheidsritten
meer 'verreden worden. Om de konditie toch op
peil te houden beginnen de Graafschaprijders met
de konditietraining die el'ke zaterdagmiddag bij
D. Pardijs wordt gehouden.
Zondagmiddag organiseerde de Vordense motor-
en autoclub De Graafschaprijders de traditionele
Pannekoekenrit over een afstand van 48 km. De
start van deze rit vond plaats bij lunchroom De
Rotonde. Tijdens deze rit, uitgezet door de heer
H. Klein Brinke, werden 'de deelnemers (ca 60)
met allerhande opdrachten gekonfronteerd waarbij
de geiuksfaktor een grote rol speelde.
Aan het slot van de rit ging hét gezelschap (totaal
170 personen) bij hotel Rothman in Varsseveld
aan tafel om zich daar de pannekoeken goed te
laten smaken. Hier reikte de heer Klein Brinke de
prijzen uit.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Musis Sa-
crem te Arnhem werden zondag jl. de verschil-
lende kampioenen uit de motorwereld door het
bestuur van de KNMV gehuldigd. Jan Broekhof
van de Vordense motorclub, werd hier gehuldigd
als kampioen van Nederland, betrouwbaarheidsrit
ten 250 cc.

N.V. Nedac kwam brand te boven!
Velen waren naar het centraal service magazijn
van de NEDAC aan de Nieuwstad te Vorden ge-
togen, om er de officiële opening van het bedrijf
bij te wonen. Zoals direkteur De Jong releveerde,
een jaar later dan het plan was, tengevolge van de
brand die vorig jaar november in het bedrijf uit-
brak. De betekenis van de opening ging daarom
verder, aangezien het bedrijf tevens op verheugen-
de wijze uit zijn as was herrezen.

De heer De Jong zei dat hij zijn werknemers nog
maar onlangs op de hoogte had willen stellen van
de financiële klap die het bedrijf had gekregen,
doordat twee verzekeringsmaatschappijen weiger-
den de ƒ 250.000,— brandschade uit te keren. Men
had deze schade in het afgelopen jaar niet alleen
weten in te halen maar was haar zelfs te boven
gekomen. Hij wees op een belangrijke stijging van
de omzet en het feit dat deze in 1962 opgerichte
verkooporganisatie inmiddels 70% van de Neder-

landse supermaricets bereikt.
Onder de aanwezigen bevonden zich de burge-
meester van Vorden, andere plaatsgenoten, als-
mede fabrikanten en medewerkers.
De NV NEDAC met als handelsmerk Sorbo, telt
momenteel 40 medewerkers waarvan 17 vertegen-
woordigers. Het bedrijf heeft zich toegelegd op
huishoudelijke schoonmaakartikelen, als panne-
sponzen, zemen, dweilen, ruitenwissers en plastics.

Nadat de heer De Jong zijn openingswoord had
gesproken kwamen twee jeugdige ruiters te paard
naar voren en boden hem een grote sleutel van
schuimplastic aan met het woordje toekomst en
een bldk schuimplastic waarop een hek was afge-
beeld dat hem door de werknemers als toegang tot
het bedrijf was geschonken.

WAT DOET SORBO
Wij vroegen aan de direktie van NEDAC N.V-,

Opening op exklusieve
wijze.

Marinnnc en Jeroen de
Jong overhandigden
de sleutel van de toe-
komst.

Op de ^oto tevens de
heec en mevrouw
De jong.

^Kerkdiensten
DONDERDAG 24 DECEMBER

Hervormde kerk
23.00 uur: Kerstnachtdienst Hervormden-Gerefor-
meerden, voorganger ds. J. C. Kraj'enbrink

Gereformeerde kerk
23.00 uur: Kerstnachtdienst in de Hervormde 'kerk
voorganger ds. J. C. Krajenbrink

VRIJDAG 25 DECEMBER Ie KERSTDAG
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. H. Jansen
19.00 uur Kerstfeestviering voor de kinderen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. B. v. d. Sijs te Warnsveld
nam. Kerstfeestviering met de kinderen

ZATERDAG 26 DECEMBER 2e KERSTDAG
Hervormde kerk

10.00 uur gemeenschappelijke kerkdienst van de
gezamenlijke kerken, medewerking Excelsior

Kapel Wildenborch
14.30 uur Kerstfeestviering voor de kinderen

Medlcrschool
14.30 uur Kerstfeestviering voor de kinderen

Gereformeerde kerk
10.00 uur Interkerkelijke dienst in de Hervormde
kerk voorganger ds. J. Tevel te Aalten

ZONDAG 27 DECEMBER
Hervormde kerk

10.00 uur ds. H. Y. Talens

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H. Bade te Doorn
19.00 uur ds. H. Bade te Doorn

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)

Donderdag 24 december 17.00 uur tot en met zon-
dag 27 december 23.00 uur dr De Vries, telefoon
(05752) 1288
Woensdag 30 december 17.00 uur tot en met zon-
dag 3 januari 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 W l VERPLEEGSTER
van donderdagavond 23 december 18.00 uur tot
maandag 28 december 22.00 uur zuster Stoop,
telefoon (05752) 1762
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

Van donderdag 24 december 12.00 uur tot maan-
dag 28 december 7.00 uur en de week daarna
avond- en nachtdienst J. Wegchelaer, telefoon
(05752) 1566
Van donderdag 31 december 12.00 uur tot maan-
dag 4 januari 7.00 uur en de week daarna avond-
en nachtdienst A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

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.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

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

Geboren: Antoinette, dochter van J. Dekker en
C. Achterberg.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. A. J. Bosgoed en M. J. H. Jansen;
D. Weijenberg en T. M. Woltering; T. G. A.
Boevenbrink en A. Hoebink.
Overleden: P. Dekker, 67 jaar, echtgenoot van
A. Hietbrink.

wat het verband is tussen I*^tt)AC N.V. en Sorbo.
Beide zijn een begrip in Nederland, maar het lijkt
ons, dat het verband niet aan iedereen bekend is.
Wij ontvingen de volgende uitleg:
,,Nedac N.V. fungeert als verkoper van 12 ver-
schillende fabrieken in Nederland op 'het gebied
van huishoudprodukten. Wij noemen hierbij de
Continental Zeemlederfabriek te Rijen (zeemleer),
textielfabrieken van Heek- Scholco te Almelo

pletering van het totale assortiment, plastic afwas-
borstels en andere plastic produkten.
in ca 70% van de Nederlandse supermarkten en
zelfbedieningszaken ziet men de bekende Sorbo
verkoopstandaards."
Het is voor onze gemeente dan ook zeker van eko-
nomisch belang, dat deze onderneming zich in
Vorden vestigde.

SPEECH BURGEMEESTER VAN ARKEL

„Mijnheer de direkteur,
Door sluiting van de in Vorden van ouds bekende
leerlooierij van de firma Albers, ruim een jaar ge-
leden, dreigde 'het fabriekspand van deze firma
leeg te komen staan. De gemeente Vorden prijst
zich gelukkig dat het Centraal Verkoopkantoor
Sörbo-produkten Nedac N.V. zich vorig jaar no-
vember in de voormalige leerlooierij kwam vesti-
gen.

Al dadelijk na de vestiging van uw bedrijf kreeg u
een enorme tegenslag te verwerken door het ver-
branden van uw zojuist ingericht service-magazijn.
U liet zich hierdoor echter niet ontmoedigen. M.i.
is op uw bedrijf terecht de wapenspreuk van de
provincie Zeeland: „Luctor et Emergo" (ik wors-
tel en kwam boven) van toepassing. Immers, thans
een jaar na de brand, bent u weer in het bezit van
een florerend bedrijf, dat aan een flink aantal
werknemers arbeid verschaft.

Als ik goed ben ingelicht, verschaft u ook werk aan
de in een deel van de oude Empo-rijwielfabriek
gevestigde werkplaats ,,de Elshorst". Hier worden
in de afdeling metaal, de huishoudrekken gemaakt,
waarin u de door u op de markt gebrachte huis-
houdartikelen plaatst.

i
Het gemeentebestuur heeft begrip getoond voor
een grote moeilijkheid waarmee uw N.V. bij ihaar
vestiging in Vorden te kampen had, nl. de huisves-
ting van uw personeel. Alhoewel wij lang niet aan
uw aanvraag om woningen konden voldoen, zijn
wij er in geslaagd een extra-bouwvolume voor in-
dustriewoningen bij de bevoegde instanties los te
kloppen, waarvan een gedeelte aan uw personeel
kan worden toegewezen.

De behoefte aan industriewoningen, ook voor de
andere in Vorden gevestigde bedrijven, is nog
steeds groot. Ik geef u de verzekering, dat het ge-
meentebestuur zijn uiterste best zal doen opnieuw
een extra-volume voor de plaatselijke industriën te
bemachtigen. Hiertoe dienen wij echter eerst de
beschikking te krijgen over voldoende bouwterrein.
Het zal voor het gemeentebestuur niet eenvoudig
zijn tijdig de benodigde bouwgrond in handen te
krijgen.

Burgemeester Van Ar-
kei en echtgenote in
gesprek met de direk-
teur van Nedac N.V.
de heer De Jong.

(theedoeken), N.V. Weverij de Tuunte te Win-
terswijk (wafeldoe!ken en stof doeken). Zo is er
ook een samenwerking tussen Industrie Vaassen
(Hoogovens) voor huishoudfolie en met het
Hoechst-Concern in Duitsland (sektor viscose-
sponzen en sponsdoeken).
De totale kollëktie van deze 12 belangrijke fabrie-
ken wordt in Nederland door Nedac N.V. onder
het merk „SORBO" in de handel gebracht.
Daarnaast produceert Nedac N.V. zelf, ter kom-

Hoe het ook zij, op onze good-will in deze kunt u
rekenen. Namens het gemeentebestuur feliciteer
ik u met de officiële opening van uw centraal ser-
vice-magazijn. Een kleine bloemenhulde zult u in-
middels wel 'hebben ontvangen.

Met de wens, dat het uw N.V. in de toekomst
goed moge gaan, met als gevolg, dat u aan veel
Vordenaren werk zult kunnen verschaffen, wil ik
gaarne besluiten."

Ned. Bond van Plattelandsvr.
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen vierde dezer dagen het Kerstfeest
met de bejaarden en minder-validen die gehaald en
gebracht werden door hulpvaardige autobezitters.
Het Kerstfeest dat 's middags werd gehouden,
werd geopend door mevrouw Jansen die de bete-
kenis van de geboorte van Christus belichtte.
Hierna werd het Kerstevangelie gelezen, afgewis-
seld met gezamenlijk zingen. Het zangkoortje zong
Kerstliederen en er werd gedeklameerd.
In de pauze werd iedereen getrakteerd. Het Kerst-
verhaal werd verteld door mevrouw Hazekamp.
De avondbijeenkomst voor eigen leden bood het-
zelfde programmo. Mevrouw Jansen sloot beide
bijeenkomsten en wenste ieder blijde feestdagen
toe.

Schoolnieuws
Gedurende twee avonden werden de ouders van
de leerlingen aan de openbare dorpsschool te Vor-
den in de gelegenheid gesteld 'het werk van hun
kinderen te bekijken. Tevens was men in de gele-
genheid om met het onderwijzend personeel van
gedachten te wisselen over de vorderingen van de
leerlingen. Hiervan werd een druk gebruik ge-
maakt.

Buurtvereniging Delden
De voor jl. zaterdagavond geplande oriënterings-
rit van de Buurtvereniging Delden is verschoven
naar januari. De organisatoren vonden het nl. niet
verantwoord om de rit (er hing een dichte mist)
doorgang te laten vinden.



GERARD WOLTERING
groente* en fruithandel

•wenst alle clientèle, vrienden en
bekenden

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
VOORSPOEDIG 1971

Knallend het
nieuwe jaar in!

ALARMPISTOLEN
l + 6 schots kaliber 6 mm

ALARMPATRONEN
knallen als jachtpatronen

WILD-WEST REVOLVERS
12-schots, coltmodel
voor plastic knalpatronen
harde knal

KERSTSTERRETJES EN
FAKKELS

VUURWERK veilig verpakt
verkoop 29, 30 en 31 december

Grote keuze in
VUURPIJLEN EN
RAKETTEN

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

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

zaterdagsmiddags
om 1600 uur te sluiten

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

Rund- en varkensslagerij

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

ZATERDAG 2 JANUARI ZIJN WIJ

de gehele dag
gesloten

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

HET POSTKANTOOR

Vorden
vraagt

EEN WERKSTER
voor enige uren per dag.

Werktijden in overleg.

Inlichtingen bij de direkteur van
het postkantoor Vorden.

Voor heerlijke

KOUDE SCHOTELS

SLAATJES

KROKETTEN

HAANTJES (kant en klaar)

KARBONADE enz. enz.

s.v.p. vroegtijdig bestellen.

Kerstavond en 1ste Kerstdag en oudejaars-
avond

GESLOTEN
Tevens wensen wij u prettige
Kerstdagen en een voorspoedig
1971

BAR - AUTOMATIEK

De Posthoorn
H. MEENINK

Dorpsstraat 28 - Vorden

MET DE KERST-
DAGEN NOG EEN
HEERLIJKE
IJSTAART ?

Dat kan, maar dan
direkt bestellen !
Vanaf ƒ 3,75

Sigarenmagazijn
IJssalon
D. BOERSMA
Telefoon 1553

29, 30 en 31 december
VOLOP VUUR-
WERK bij

Doe-het-zelf centrum
Harmsen - Schoolstraat
Vorden

Te koop: G.o./i. brom-
fiets Zündapp.
G. van Zeeburg, Het Jeb-
bink l, Vorden

Café LETTINK
GESLOTEN
l ste Kerstdag en
Kerstavond 18.00 u.

Zelf schilderen in de
winter is goedkoper

SPECIALE
WINTER-

AANBIEDING

super sneeuwwitte
wasbare muurverf

per emmer a 3l/2 kg
nu slechts ƒ 9,—

normale prijs ƒ 12,—
bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Te koop: Hoge noren,
maat 41, z.g.a.n.
I. Wesselink, Vordense-
weg 17, Warnsveld

Te koop: r.b. dragende
maal kal f datum 29 dec.
1970, met goede melklijs-
ten. De erven W. Klein
Ikkink, Mosselseweg 9
Vorden

Te koop: G.o.h. kinder-
wagen, hoog model.
Brieven onder no. 38-1
bureau Contact

Te koop: Volbloed M RIJ
vaars a. d. telling.
G. Vliem, Waarlerweg 4
Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

29, 30 en 31 december
VOLOP VUUR-
WERK bij

Doe-het-zelf centrum
Harmsen - Schoolstraat
Vorden

ISOLATIE-
MATERIAAL
2-3-4 cm dik

Uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

AL NIEUWJAARS-
KAARTEN
VERZONDEN ?

Wij hebben in ons
assortiment voor elk
wat wils !

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA

Gevraagd: Lasser-plaat-
werker.
Keune Industrieterrein

Gevraagd: Tankwagen-
chauffeur.
Keune Industrieterrein

Bestel voor oud en nieuw
EEN VERS
HAANTJE BIJ
UW POELIER

Woensdagmiddag aan de
markt.

EIEREN
10 stuks voor ƒ 1,30

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

18-jarig meisje middelb.
opl. zoekt werk voor za-
terdags. T. Bloemendaal,
Het Hoge 44

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weu/en Kranenbarg

VOOR DE KERSTDAGEN

de .altijd pas'
panty
met anti-tornnaad

van ƒ 1,75 en ƒ 2,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST
VORDEN-HENGELO
Vanaf l januari a.s. wordt te Vorden het
kantoor van de bouwvereniging gevestigd in
de vroegere Nutskleuterschool (eerder tijde-
lijk postkantoor), Het Ho'ge 34.

Spreekuren 's maandags, 's woensdags en
vrijdags van 11.00 tot 12.30 uur.

Het bestuur,
E. L. van de Broek, voorzitter
J. van de Broek, sékretaris

1 pak Spar koffie van 216 voor 198
750 gram CHOCOLADE KRANSJES 98

250 'gram FONDANTKRANSJES 98

Litersblik KERSEN OP SAP 785

1 fles frambozen-bessenwijn van 395 voor 295
75 MANDARIJNEN 759

2 flessen SPAR UP 98

7 blik AARDBEIEN en

7 blik ANANAS 148

2 flessen SPAR COLA 98

100 gram CASSELERRIB 775

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP;

supermarkt
Zutphcnxcwcg 41 Telefoon 1281

EIND GOED
AL GOED

GROTE OLIEBOLLENAKTIE
VORDENS JEUGD TONEEL

Tot en met 30 december kunt u
heerlijke vcrsgebakken oliebollen
a 20 cent per stuk bestellen bij:

FAMILIE SCHUPPERS
Almenseweg 9 en

FAMILIE LENSELINK
Kerkhofweg telefoon 1761.

Ze worden u dan kersvers op donderdag
31 december thuis bezorgd.

Bestel ze nog vandaag !

Wij wensen al onze clientèle, vrienden en
bekenden

prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 1971!

Kwekerij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 „ Telefoon 1987

G. KLEIN HANEVELD

Tot en met donderdag 31 december
geven wij op:

HORLOGES,
KLOKKEN, WEKKERS
en alle gouden ringen, armbanden,
broches, hangers, colliers
en alle andere artikelen

10 PROCENT KORTING!
JUWELIER - HORLOGER

«8

ZUTPHENSEWEG 16- VORDEN - TELEFOON 1505

Tcrcns ti'cnscn wij u gelukkig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar

KERSTAVOND VANAF 18.00 UUR

gesloten
EERSTE KERSTDAG

gesloten

Hotel de Zon
Zutp'henseweg 24 - Vorden

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

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

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Oudejaarsdag zijn de kantoren der bank
uitsluitend

des morgens geopend

De avondzitting van l januari wordt
gehouden op

woensdag 30 december
van half zeven tot acht uur.

Hervormde Kerk
TE VORDEN

Wij nodigen u uit het Kerstfeest
mee te vieren.

DONDERDAG 24 DECEMBER:

Kerstnachtdienst 23.00 uur

I e KERSTDAG:

Kerkdienst 10.00 uur;
Kerstfeest Zondagsschool
19.00 uur;

2e KERSTDAG:

Interkerkelijke Kerstdienst
10.00 uur;
Kerstfeest Wildenborch Kapel
14.30 uur;
Kerstfeest Medler, school
14.30 uur;

3e KERSTDAG (ZONDAG):

Dienst om 10.00 uur

Hierbij bericht H. J. Kerkhoven, Het Hoge 24, Vorden
dat hij per 28 december zijn bakkerij heeft overgedaan
aan

G. HOF
en deze hartelijk bij u aanbeveelt en u dank zegt voor
het genoten vertrouwen.

H. J. KERKHOVEN

Hierbij bericht G. Hof dat hij per 28 december van

H. J. Kerkhoven
de bakkerij aan Het Hoge 24 te Vorden 'heeft overge-
nomen.

De verkoop 'van zwanehalzen gaat normaal door terwijl
de produktie van brood bijzonder de aandacht zal krijgen.

Beleefd aanbevelend,

G. HOF
Telefoon 1394



Dankbaar en blij geven
wij 'kennis van de geboor-
te van onze dochter

ANTOINETTE
H. Dekker
C. Dekker-

Achterberg
Vorden, 17 dec. 1970
Zutphenseweg 8

Voor uw blijken van be-
langstelling en de ont-
vangen bloemen en ca-
deaus ter gelegenheid van
ons huwelijk, betuigen wij
allen onze hartelijke
dank.

Jan Worm goor
Henny Wormgoor-

Gotirik
Wichmond, december '70
Lankhorsterstraat 22

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen
en cadeaus, bij ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij allen onze harte-
lijke dank.

J. N ij huis
H. Nijhuis-Barink

Vorden, december 1970
Kruisdijk 3

Voor uw bewijzen van
deelneming in welke vorm
ook, door ons ondervon-
den tijdens de ziekte en
na het overlijden van
onze geliefden

JAN ALBERT
KONING

en
BEREND HENDRIK

KONING
betuigen wij onze grote
erkentelijkheid

Uit aller naam,
G. Koning-Tjoonk
J. F. Koning-

van Ark
Vorden, december 1970
Kostedeweg 7

Langs deze weg betuigen
wij een ieder onze oprech-
te dank voor de belang-
stelling, getoond tijdens
het overlijden van onze
moeder, mevrouw

SCHUPPERS-
BEKKENKAMP
Fam. Schuppers

Vorden, december 1970
Het Wiemelink 59

Voor de vele hartelijke
blijken va<n deelneming,
ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze lieve man,
vader, grootvader, broer
en zwager

ALEX GERARD
NIPIUS

betuigen wij onze welge-
meende dank, in het bij-
zonder dokter Lulofs en
zuster Stoop.

Uit aller naam,
C. L. Nipius-

Egbers
Vorden, december 1970
Molenweg 16

UNIEKE
AANBIEDING
KUNSTSTOF

KEUKENS
2 m lang, kompleet m.

roestvrijstalen blad
slechts ƒ 360,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

29, 30 en 31 december
VOLOP VUUR-
WERK bij

Doe-het-zelf centrum
Harmsen - Schoolstraat
Vorden

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

KUNSTSTOF
KEUKENS

170 cm lang

kompleet met blad
slechts ƒ 298,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Telefoon H86

Te koop:
MOOIE
KERSTBOMEN

J. Peppelman, Kerkhof-
laan 3 Vorden

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

CAREL PUYMAN
en
ALIES BBRENPAS

geven, mede namens wederzijdse ouders,
'kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats-
vinden dinsdag 29 december 1970 om
13.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

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

Lochem, Thorbeckelaan 6
Vorden, Mosselseweg 8
december 1970

Toekomstig adres:
Storm van 's-Gravensandestraat 11, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant ,,De Exelse Molen" te Exel.

JOHAN STOELHORST
en
GERKE BIJENHOF

'hebben het genoegen, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voornemen in het huwelijk te treden
op woensdag 30 december a.s. des na-
middags om 14.15 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.45 uur in
de Hervormde kerk te Vorden, door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Toldijk, Z.E. weg 20
Vorden, Zutphenseweg 76
december 1970

Voorlopig adres: Zutphenseweg 76, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

AB BOERS
en
MARGJE ARFMAN

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaatsvinden op woensdag 30
december a.s. om 13.30 uur ten gemeen-
tehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Hervormde
kerk te Vorden om 13.45 uur door de
wöleerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Hengelo (Gld.), Hummeloseweg 18
Vorden, Almenseweg 57
december 1970

\ Toekomstig adres: Ede, Mariëndal 1109

Gelegenheid tot feliciteren na de kerk-
dienst tot 17.00 uur. in café-restaurant
„Concordia" te Hengelo (Gld.).

Melkbezorging
Vordense Coop= Zuivelfabriek

Donderdag 24 december wordt

wel
de beide Kerstdagen

niet bezorgd!
Volgende week bezorging op
maandag 28, woensdag 30, don-
derdag 31 december en zaterdag
2 januari.

Nadien weer- normaal.

We wensen u prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1971.

De direktie.

"CQNCORDIA"
Hengelo (GW)

;Kerstprogramma
dansen

2e Kerstdag met

The Woodpeckers
Zondag 27 december met

Het Gelders Kwartet
MET ZANG VAN
DINY SNIJDERS

3 bars geopend!

Heden overleed geheel onverwachts onze
beste zwager

GERRIT JAN BOUWMEESTER
echtgenote van H. Abbink

in de ouderdom van 69 jaar.

H. Decanije
H. J. Decanije-Abbink

H. Olthof

F. Bouwmeester
D. Bouwmeester-

Abbink

Vorden, 20 december 1970

SPECIAAL
voor kerst en nieuwjaar

Heden overleed plotseling onze lieve man,
vader, behuwd- en 'grootvader

PIETER DEKKER
echtgenoot van A. Hietbrink

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: A. Dekker-Hietbrink

Vorden: J. J. Dekker

Maassluis: R. J. Dekker-Memelink
H. J. Memelink

Vorden: H. Dekker
C. Dekker-Achterberg

en kleinkinderen

Vorden, 21 december 1970
Zutphenseweg 8

De begrafenis vindt plaats donderdag 24 de-
cember om 15.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

WEEKEND AANBIEDING!

ten Cate
damescamisoles

in de maten 44 _ 46 - 48

NU ƒ2,85

• WONINGINRICHTING
" NUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

HANDMIXER
met groentesnijder, pureerder en ophanghaak
„Tornado" f 77,50 nu speciaal

ƒ49,75

KOFFIEKAN automatisch „Daalderop"
ƒ 84,50 nu speciaal ƒ 75,—

KOFFIEMOLEN „Philips"
ƒ 19,95 nu speciaal ƒ 16,95

MESSENSCHERPER „Erres"
ƒ 24,75 nu speciaal ƒ 21,50

GRATIS TOASTREKJE
van rocstvrij'staal bij aankoop automatische
broodrooster.
Broodroosterautomaat vanaf L A9 50

VAATWASMACHINE „Erres"
met waterontharder ƒ 968,— nu speciaal ƒ 745,—

KOELKAST AEG 150 liter tafelmodel
ƒ 345,— nu speciaal ƒ 265,—

Huishoudelijke artikelen
KOEKEPAN Skultuna 26 cm met teflon laag
ƒ 16,50 nu speciaal ƒ 14,—

KOEKEPAN Skultuna 18 cm met teflon laag
ƒ 10,50 nu speciaal ƒ 8 —

FRITUURPAN geëmailleerd met draadinzet
vanaf ƒ 9,25

ISOLEERKAN televisiekan l liter
ƒ 13,95 nu speciaal ƒ 5,95

VUURVASTE SCHAAL „Jena" 1,6 liter
ƒ 10,25 nu speciaal ƒ 6,95

WIJNGLAZEN „Gilde" 6 stuks
ƒ 8,10 nu speciaal ƒ 5,95

Voor feestelijk braden en bakken hebben we veel han-
dige hulpjes, waaronder de nieuwste „Skultuna"

BAKVORMEN

ZATERDAG 2 JANUARI IS ONZE ZAAK GESLOTEN

PREMIE PREMIE

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

*fo Minimum omvang 5 dagen

^ Vergoeding f 75,—

•̂  Inlichtingen

-fr Offertes

ft Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

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

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
ft Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

GROTE SORTERING

nieuwjaarskaarten
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

, Jan Hassink'

Wegens sterfgevail

donderdag 24 december

gesloten
FA HIETBRINK
FA DEKKER
Zutphenseweg 8 . Vorden

in de Hervormde kerk te Vorden
op a.s. donderdagavond 24 decem-
ber aanvang 23.00 uur.

Voorganger ds. J. C. Krajenbrink

Aan deze dienst werken mee de Chr. Muziek-
vereniging Sursum Corda en het Klein Man-
nenkoor. Organist D. Woudstra.

Ger.-Herv. Evangel. kom.

OPENING

SORBO SERVICE MAGAZIJN
Via dc:c n>cg willen wij on:c hartelijke dank over-
brengen aan allen, die hebben bijgedragen om dit
openingsfeest tot een schitterende gebeurtenis te
maken.

V/ij danken hierbij:

Het gemeentebestuur van Vorden;

Het bedrijlsleven in onze gemeente;

Nieuwstadbuurtbewoners.

Ook willen wij gaarne onze waardering uitspreken
voor hotel Bakker en medewerkers voor de uitste-
kende verzorging tijdens receptie 's middags en
diner-dansant 's avonds voor ons gehele personeel.

Uit alle delen van ons land kwamen de direkties van onze fabrieken
en onze rayonvertegenwoordigers. Zij hebben kunnen konstateren
dat Vorden in staat is zijn gasten op waardige wijze te ontvangen.

Direktie NEDAC N.V.
ƒ. H. de Jong



29, 3O en 31 december

Vuurwerk - Koerselman
Wij willen graag afwisselend
werk en een goed salaris.

Maar waar?

Bij de Amro Bank. Voor de jongeman
of het meisje met Mulo of Mavo
naar wie ons kantoor uitziet, is het
werk nooit altijd hetzelfde. Want op
ons kantoor kom je met veel facetten
van het bankbedrijf in aanraking.

Amro Bank Zutphen

Afsluiten van effektenorders,
kassierswerkzaamheden,
huurkoopfinanciering, om er maar
enkele te noemen. Interessant en
verantwoordelijk werk in een prettige
omgeving.

Naast een goed salaris biedt ons
kantoor extra uitkeringen in de
vorm van 6% vakantietoeslag en
een ruime, jaarlijkse gratifikatie.
En wat de sociale voorwaarden
betreft: die zijn bij de Amro Bank
natuurlijk perfekt geregeld.

Belangstelling? Schrijf, bel of kom
eens praten met de direktie van de
Amsterdam-Rotterdam Bank,
Houtmarkt 68, Zutphen,
telefoon 05750-4041.

Loon- en grondverzetbedrijf

A. Beeftink
en personeel

wenst clientèle, vrienden en
bekenden

PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
VOORSPOEDIG 1971

Adldas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adldas-,,Santiago"
met schroefdoppen. ca.

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.8O
Adidas-„Brasir
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,so

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VOOR DE KERST

WITTE T/ftlLAKENS

en servetten
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WIJ WENSEN U

PRETTIGE FEESTDAGEN

De vrijdagavondzitting van 25 december 1970
en van l januari 1971 worden gehouden op

woensdagavond

23 en 30 december
Donderdag 31 december 1970 is het kantoor
van de bank

na 12 uur gesloten

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

Adverteren
doet verkopen

PEUGEOT BROMFIITSEN
ZEER VOORDELIG IN PRIJS

BROMFIETSBEDRIJF

RAGr ER
voor elk wat wils

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)

O/ moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Met grote vreugde en
dankbaarheid -geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje

Wilhelmina Johanna
Wij noemen haar

ESTHER
H. J. Schuerink
M. Schuerink-

Booltink
Vorden, 20 dec. 1970
Insulindelaan 10

Dr. DE VRIES
Donderdag 31 dec.
1970
GEEN
SPREEKUUR

Alléén spoedgevallen
d^ Lulofs

Voor
elk doel

verf en behang van
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

29, 30 en 31 december
VOLOP VUUR-
WERK bij

Doe-het-zelf centrum
Harmsen - Schoolstraat
Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft ™
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-4 H

29, 30 en 31 december
VOLOP VUUR-
WERK bij

Doe-het-zelf centrum
Harmsen - Schoolstraat
Vorden

MAHONIE
SCHRIJFBUREAU

bladafm. 60 x 127 cm
nu voor f 135,—
geen bouwpakket

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

29, 30 en 31 december
VOLOP VUUR-
WERK bij

Doe-het-zelf centrum
Harmsen - Schoolstraat
Vorden

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

W1FO achterladers
hefbakken enz. enz.

SPECIAAL
Televisie - Radio

BELANGRIJK NIEUWS:
Vanaf heden is onze sortering langspeelgrammofoon-
platcn sterk verbeterd en uitgebreid. Daar moet u vooral
naar komen kijken.

Aanbieding: langspeel gramm.plaat 4.95

Televisie
KLEURENTELEVISIE 56 cm beeld
met inruil vanaf ƒ 7795,

TELEVISIE zwart-wit 66 cm beeld
met handige keuzeschakelaar, met inruil ƒ 498,

Stereo apparaten
SUPER STEREO SOUND met tuner plus
versterker plus grammofoon, kompleet met
twee boxen in notehouten kast ƒ 548,

STEREO FM RADIO met twee boxen en
gratis hoofdtelefoon ƒ 498,

RADIO FM STEREO met twee boxen ƒ 375,

STEREO PLATENSPELER in houten kast f 185.

CASSETTE RECORDER „Stereo" voor
batterij- en netvoeding, inklusief tweede
luidspreker ƒ 349,

NOG MEER NIEUWS:
Nu ook kantklare ,,Stereo" muziekcassettcs uit voorraad
leverbaar. Handig voor thuis, buiten en in de auto.

DRAAGBARE RADIO Philips
van ƒ 159,— nu speciaal J 709,—

PLATENSPELER met versterker ƒ 729,—
BANDRECORDER „Telefunken"
4-sporig. kompleet ƒ 328,—

ZATERDAG 2 JANUARI IS ONZE ZAAK GESLOTEN

Foor beeld en geluid

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Grote sortering KBRSTSTUKJES - zie etalage - vanaf ƒ 3,75

Volop verse SNIJBLOEMEN o.a. anjers, rozen, tulpen, narcissen,
chrysanten, seringen e.a.

POTPLANTEN in diverse prijzen, rode en witte azalea's en
cyclamen, kerststerren e.d.

DOPERWTEN „Jonker Fris" zeer fijn, liters-blik slechts f 0,98

Grote keus la NAVELSINAASAPPELS EN MANDARIJNTJES

J. J'. Dijkerman
tegenover het nieuwe postkantoor

Bloemen - Planten Groente Fruit

Prettige kerstdagen
en een
voorspoedig
nieuwjaar

Nieuwstad 12 Vorden Telefoon 0 5 7 5 2 - 1 4 0 4



Derde blad Contact
32e jaargang no. 38

maakt uw tapijtkeus makkelijk.
Met Desso

Desso is nu eenmaal het grootste merk, Desso biedt ook
de grootste keus: in kleuren, in kwaliteiten, in prijsklassen.

Daarom zullen wij onze kollektie graag laten zien.
Ziet u meteen wat wij bedoelen met vakmanschap!

Hier slechts een greep uit onze Desso-kollektie!

Desso-VALENCIA
Een zeer blijtvaste Desso
kwaliteit (Enkalon) - 86.000
poollussen per m2 - dub-
bele juterug - gemakkelijk
in onderhoud, stofzuigen
vanaf de eerste dag - 10
prachtige kleuren, absoluut
lichtecht - in 300 en 400 cm
breed - f. 32,25 per m2.

Desso-
PAMPLONA
Van de wollig aandoende
Acryl-vezel (Courtelle) -
hoog/laag pool, daardoor
aparte oppervlakte-struk-
tuur - dubbele juterug -
gemakkelijk in onderhoud,
stofzuigen vanaf de eerste
dag - 6 warme, lichtechte
tinten - 400 cm breed -
f. 27,25 per m2.

Desso-650
Een slijtvast Desso-tapijt
(Enkalon) - 73.000 pool-
lussen per m2 - dubbele
juterug - gemakkelijk in
onderhoud, stofzuigen van-
af de eerste dag - 10 bril-
jante kleuren, volkomen
lichtecht - 300 en 400 cm
breed, ca. f. 27,25 per m2.

Vakkundig gemaakt Desso-tapijt
kunt u beter vakkundig laten leggen.... door ons!

U hebt er dan veel langer plezier van.

vele kilometers telefoon- en
sterkstroomkabel garanderen u

zeker en goed betaald werk
De Twentsche Kabelfabriek te Lochem fabriceert
jaarlijks duizenden kilometers kabel (en dat getal
groeit nog steeds !)
Dat betekent voor u: zeker en goed betaald werk,
aan moderne kabelmachines.
Wegens uitbreiding van onze produktie-afdelingen
vragen wij

in 2- of 3-ploegendienst, of in de expeditie-afde-
ling in dagdienst.
Neem kontakt op met de

n«v< twentsche kabelfabriek
te Lochem

Kwin'kweerd 3, telefoon (05730) 2147
Vraag naar de heer Heinen

NV TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM

uw nieuwjaarsadvertentie
inleveren

vergemakkelijkt ons werk
en is voor u misschien een kleine moeite !

Dank voor uw medewerking

Kerstfeestviering
VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Op Ie Kerstdag 's avonds om
19.00 uur in de Hervormde kerk.

Medler 2e Kerstdag om 14.30 uur
in de school.

Wildenborch 2e Kerstdag om
14.30 uur in de Kapel.

Allen hartelijk welkom

Hebt u
uw abonnementsgeld voor 1971
al betaald?

Voor de komende feestdagen zijn wij ruim
gesorteerd in

alle soorten
dranken
KERSTAVOND EN

EERSTE KERSTDAG

GESLOTEN
Café-Restaurant

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

Een
reklameadvies
geven
och, dat is niet zo moeilijk..

ECHTER
Een reklamc-advies dat ook
rekening houdt met uw
portemonnaie,
dat is moeilijker !

Een maandrekening
levert u voordelen,
die zeer aantrekkelijk
zijn !

Vraagt vrijblijvend advies

dat kost helemaal niets!

CONTACT
graag gelezen, veel gelezen!

DRUKKERIJ WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Voetbaluitslagen
VORDEN l -- WARNSVELDSE BOYS l 6-4

Vorden l speelde zondagmiddag een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen Warnsveldse Boys. Na 10
minuten nam de thuisclub de leiding toen Jansen
scoorde uit een voorzet van Klein Brinke. Het was
laatstgenoemde speler die uit een moeilijke hoek
even later raak wist te schieten 2—0. Bij een hoek-
schop op het Vorden-doel verzuimde de Vordense
achterhoede goed weg te werken, hetgeen 2—l be-
tekende. Hengeveld bracht met een schitterende
kogel vlak onder de lat de stand vervolgens op
3—l, waarna Freek Klein Brinke uit een pass van
Te Veldhuis voor 4—l zorgde. Vlak voor de rust
bracht de midvoor van de bezoekers de stand op
4—2.

Na de rust een sterker Vorden dat door Jansen uit
een voorzet van Te Veldhuis uitliep tot 5—2. Een
handsbal van Bloemendaal werd terecht bestraft
met een penalty 5—3. Invaller Broekgaarden bracht
hierna de stand op 6—3 waarna de Boys opnieuw
uit een penalty voor 6—4 zorgden. Aan het slot
werd de strijd er niet 'vriendelijker op en floot
scheidsrechter Berkelder maar voortijdig af.

VORDEN 3 -- SP. MEDDO - 1—0

Zondagmiddag speelde Vorden 3 een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen het eerste elftal van Sport-
club Meddo. De thuisclub won met l—0.

VORDEN A -- RATTI l (ZATERDAG) 4-2

In de eerste helf t lieten beide ploegen verschillen-
de goede mogelijkheden tot scoren ongebruikt. Het
werd een gelijkopgaande strijd waarbij de Ratti-
ploeg vlak voor rust de score opende met een vlak
schot in de hoek van Arendsen O—1.
Na de hervatting gelukte het Sloetjes de stand
met een prachtig schot in evenwicht te brengen.
Even later scoorde dezelfde speler op identieke
wijze 2—1. Vorden A liep verder uit toen Zweve-
rink een foutieve terugspeëlbal oppikte en beheerst

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'Contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

scoorde 3—1. Ratti herstelde zich en kwam 'nu
met goed vleugelspel de Vorden-verdediging tege-
moet. Uit een cornerbal verzuimde men om Reind-
sen te dekken en met een 'machtige kopbal pal on-
der de lat was 3—2. De strijd leek toen beslist want
verdere aanvallen werden door beide verdedigingen
onschadelijk gemaakt tot de Ratti-keeper en flank-
schot niet onder kontrole kon houden wat 4—2
betekende door Zweverink.

Na afloop werden de spelers van Ratti door de
leider van Vorden A W. Sloetjes een vaantje over-
handigd als blijk van waardering voor de vriend-
schappelijke wedstrijden die Vorden A tegen de
Ratti-elf van de zaterdagafdeling mochten spelen.

Aanvoerder H. v. d. Linden dankte voor deze zeer
gewaardeerde attentie en hoopte dat in de toekomst
de reeks van wedstrijden zullen worden voortgezet
en tot doel mogen hebben de vriendschappelijke
sfeer noderling te bestendigen.

SOCY/ / — RATTI l 1—3

Ondanks de winterse rustperiode hebben Socii en
Ratti in een vriendschappelijke partij voetbal el-
kaar de eer betwist. Eerste klasser Socii had in de
Rattiaoien die in de tweede klasse uitkomen, geen
gemakkelijke tegenstander, de Kranenburgers won-
nen met l—3 wat een knappe prestatie was.
In het begin ging het gelijk op, maar na een kwar-
tier wist Socii-midvoor Boerkamp een doorloopbal
handig achter Huitink te plaatsen l—0. Ratti ging
in de aanval en Bijen passeerde enkele tegenstan-
ders en lanceerde een hoge bal die over de uitlo-
pende keper via de onderkant van de lat de stand
op l—l bracht.
Na de thee was Ratti beduidend sterker. Polman
bleek als nieuwe aanwinst op het middenveld de
situatie goed meester te zijn. Het liep allemaal ge-
smeerd en na tien minuten toen doelman Bouw-
meister de bal niet ver genoeg wegknalde wist
rechtsbuiten Lichtenberg de bal te onderscheppen,
passeerde een tegenstander en schoot laag in de
linkerhoek l—2. Tien minuten voor het einde stelde
dezelfde speler de zege voor Ratti veilig l—3.

Voetbalprogramma
Zondagmiddag 27 december speelt het eerste elf-
tal van Vorden een oefenwedstrijd tegen Rietmo-
len 1. Vorden A speelt tegen Rietmolen A. Vor-
den 2 speelt een oefenwedstrijd tegen Vorden 6.

N a de kerstdagen begint de verkoop van onze grote sortering VUURWERK! Fa Sessink Kranenburg
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Nieuws van
de kerken
Kerstaktie voor gastarbeiders
(in Kerstnachtdienst)
In het Kerstnummer van het oecumenich blad De
Open Deur/Onderweg staat een artikel over: Jo-
sé begraven in Slikkerveer? Gastarbeider weerloos
bij onvoorziene rampen . . ."
U kunt het nalezen in genoemd Kerstnummer, dat
u aangeboden is door de Raad van Kerken te Vor-
den-Kranenburg. Er wordt verteld van een Spaans
gastarbeider José B., die bij een verkeersongeval
om het leven kwam. Hij was nog maar net veertien
dagen in Nederland.
Een triest voorbeeld (harde werkelijkheid), dat de
noodzaak laat zien dat er een noodfonds moet ko-
men om in allerlei noodgevallen te kunnen voor-
zien: verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, brand
in een overvol pension, ziekte en overlijden van ge-
zinsleden thuis. In alle gevallen brengt de grote
afstand „naar huis" grote kosten met zich mee.
Daarom: een noodfonds, waarin ook de kerken
oecumenisch samenwerken, waaruit dan zulke plot-
selinge onvoorziene kosten betaald kunnen worden.
De Gereformeerd-Hervormde evangelisatiekommis-
sie wil de uitgangskollekte tijdens de Kerstnacht-
dienst (donderdag 24 december om 23.00 uur in
de Hervormde kerk) bestemmen voor het nood-
fonds gastarbeiders. Wilt u er meer over weten,
leest u dan nog eens het genoemde artikel in het
Kerstnummer van De Open Deur/Onderweg.

Kerstnachtdienst
Ook dit jaar weer wordt er door de Gereformeerd-
Hervormde evangelisatiekommissie een Kerstnacht-
dienst belegd in de Hervormde kerk, aanvang 23.00
uur. De Chr. Muziekvereniging Sursum Corda en
de organist de heer D. Woudstra begeleiden de
samenzang van bekende kerstliederen. Ook het
Klein Mannenkoor verleent medewerking.
(Zie advertentie)

Oecumenische dienst
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg houdt
op de 2e Kerstdag een dienst in de Hervormde
kerk te Vorden, aanvang 10.00 uur. De Gemengde
Zangvereniging Excelsior hoopt aan deze geza-
menlijke dienst mee te werken.
Ds. Tevel, Gereformeerd predikant te Aalten, zal
de predikatie verzorgen (de Gereformeerde Kerk
te Vorden is nog vakant door het vertrek van ds.
Van Belzen). Ook voor deze dienst hopen wij op
een goede belangstelling.

TTV Medler
De jaarlijkse spelavond van de TTV Medler die
gehouden werd in zaal Eykelkamp is zeer druk be-
zocht. De vele aanwezigen, niet alleen uit touwtrek-
kringen, konden zich verma'ken met diverse spelen
zoals schieten, balgooien, sjoelen etc. Voordat men
het wist was men door de prijzen heen. De netto-
opbrengst van de avond was bestemd voor de kas
van de vereniging.

Ongevallen
Op de Ruurloseweg had een aanrijding plaats tus-
sen twee personenauto's waarbij zich gelukkig geen
persoonlijke ongelukken voordeden. Ter hoogte van
meubelfabriek Groot Bramel reed B.A.M. B. met
zijn Citroen en wilde hier linksaf de Kerkhoflaan
inrijden. De achter hem rijdende W.H. uit Zut-
phen bemerkte de reeds voorgesorteerde wagen te
laat remde maar kon een botsing niet voorkomen.
De beide wagens werden zwaar beschadigd.

AGENDA
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre
23 dec. Weekmarkt
24 dec. Kerstnachtdienst in de Hervormde

kerk
30 dec. Weekmarkt

1 jan. Nieuwjaarsreceptie v.v. Vorden in
de kantine

2 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre
8 jan. Feestavond v.v. Vorden

in zaal ,,'t Wapen van Vorden"
9 jan. Prinsenbal van de Deurdreajers

in zaal Schoenaker
12 jan. Nutsavond in het Nutsgebouw
13 jan. Jaarvergadering KPO
13 jan. Ned. Bond van Plattelandsvrouw.
14 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
19 jan. Nutsavond in het Nutsgebouw
22-23 jan. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

28 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
29 jan. Openbare vergadering ARP met

'drs H. van Ruller uit Amsterdam
10 febr. Lezing KPO
19 fébr. Beatavond van de Deurdreajers in

zaal Schoenaker
20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verloofden in de grote tent
21 fébr. Kindercarnaval in de grote tent
21 febr. TV-artiesten in de grote tent
22 febr. Carnaval in de grote tent
23 febr. Carnaval in de grote tent
22 april Nutsavond in het Nutsgebouw

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

KRATO jeugdtoneelclub
Voor een goed bezette zaal Schoenaker trad het
jeugdtoneelgezelschap KRATO voor het voetlicht
met een Kerstspel.
Voorzitter Broeder Canutus Schilder die tevens de
regie 'had van het stuk, getiteld Met Kerstmis iets
extra's, bleek van de voorbereiding veel werk te
hebben gemaakt. De spelers en speelsters - acht
in totaal - presteerden het om binnen 4 weken hun
rollen in te studeren. Het spel, een volksstuk, dat
zich veelal op straat afspeelde en waarin kinderen
in verband met Kerstmis akties op touw zetten om
een aantal zwervers eens wat extra's te geven,
werd zonder haperen opgevoerd.
Het publiek was buitengewoon tevreden en stak
haar waardering niet onder stoelen of banken.
Broeder Canutus wenste allen na afloop nog een
gezegend Kerstfeest toe.

Nutsmelodicaclub
Zondagmorgen vertrok de Nutsblokfluit- en melo-
dikaclub om half tien met auto's naar Groot Graf-
fel om voor de patiënten wat muziek te brengen.
Om tien uur zaten alle patiënten en kinderen op
hun plaatsen in de vrolijk versierde zaal met kerst-
bomen en -sterren. De patiënten werden al direkt
in de kerststemming gebracht toen alle kinderen
het aloude lied Stille Nacht met veel gevoel speel-
den en zongen. Bekende kerstliedjes werden afge-
wisseld door vrolijke marsjes, wat erg bij de pa-
tiënten in de smaak viel. Er waren er zelfs ver-
schillenden die enthousiast meezongen.
Het is voor patiënten en kinderen een morgen ge-
worden die iets heeft uitgestraald van het licht
en de blijheid van Kerstmis.

BETALING
ABONNEMENTSGELD
Voor - januari 1971 kan het abonnements-
geld voor Contact weer worden voldaan op
de volgende manieren:

Per giro 1205867

Per Raiffcisenbank Vorden

Per Amro-bank Vorden
ten name van drukkerij Weevers

Of ten kantore drukkerij
Nieuwstad 12 te Vorden

HET ABONNEMENTSGELD
BEDRAAGT 12,- PER JAAR
EXKLUSIE™NKASSO

Wordt u na l januari 1971 een kwitantie
aangeboden, dan komt er ƒ l,— inkasso- en
administratiekosten bij.

Redaktie

v.v. Vorden besprak problemen

Op verzoek van een twintigtal leden hield de v.v.
Vorden in de kantine op het voetbalveld een bui-
tengewone ledenvergadering, waarvoor goede be-
langstelling bestond.
Het doel van deze vergadering was om allerhande
problemen te bespreken en te trachten hiervoor ge-
zamenlijk een oplossing te vinden.

Nadat voorzitter J. Oost de aanwezigen had ver-
welkomd en het doel van deze vergadering had
uiteengezet, gaf het bestuur allereerst antwoord
op vragen die in een vorige ledenvergadering wa-
ren gesteld. O.m. kwam ter sprake het vervoer van
het eerste elftal. Gebleken is dat hier een flink
centje bij moet per uitwedstrijd zodat werd beslo-
ten de resterende uitwedstrijden per auto te maken.
Het clubblad zal ook dit seizoen weer verschijnen.
De senioren en junioren zullen echter hiervoor
jaarlijks een bijdrage dienen te leveren.

Hierna kwamen de niet al te beste resultaten van
het eerste elftal ter sprake. Hierbij bleek dat de
meningen in de vergadering nogal uiteenliepen. Om
uit de perikelen te geraken zal er binnenkort een
gesprek plaatsvinden tussen het bestuur enerzijds
en het eerste elftal anderzijds.

Een punt wat ook nogal veel stof tot diskussie gaf
was de organisatie van de juniorentoernooien,
waarbij het financiële aspekt een grote rol speelde.
Alvorens te kijken wat kan en wat niet kan zal de
juniorenkommissie bij het bestuur een begroting
indienen voor deze toernooien. De mening van de
vergadering was wel met deze juniorentoernooien
te blijven doorgaan, gezien de goodwill die de ver-
eniging er mee kweekt.

Hoewel geen punt van de agenda werd er uit-
voerig gesproken over een mogelijkheid om bij de
v.v. Vorden tot een afdeling zaterdagvoetbal te
komen. Een voorlopige kommissie van drie perso-
nen zal zich in eerste instantie over een afdeling
zaterdagvoetbal beraden.
Algehele konklusie van deze buitengewone ver-
gadering was dat de meningen van de leden op
velerlei terrein uiteenlopen maar dat ook het be-
stuur lang geen eensgezind blok vormt.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

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

Muziekvereniging Concordia
Dat het verjonde en aktieve bestuur van de muziek-
vereniging Concordia het menens is de vereniging
weer op een normaal peil te brengen, bewees zeer
stellig de eerste kontaktavond welke zaterdagavond
in de Nutszaal was georganiseerd. Daartoe waren
uitgenodigd de muziekverenigingen St. Jan te Keij-
enborg, DSS te Steenderen, Concordia te Hengelo
Gld en de plaatselijke Chr. Muziekver. Sursum
Corda.

Na een kort welkomstwoord van voorzitter Groot-
bod verkreeg burgemeester Van Arkel die zich
bereid had verklaard deze „startavond" te openen
het woord.

Deze wees op het feit dat de vereniging een zeer
oude is nl. meer dan 100 jaar en opgericht is in
1869. Vooral in de tijd dat wijlen de heer D. Wol-
ters de dirigeerstok zwaaide kende de muziekver-
eniging Concordia een periode van grote bloei. Na
het overlijden van de heer Wolters is helaas een
periode van stilstand en achteruitgang ingetreden.
Het was zelfs zo dat Concordia niet of nauwelijks
in staat was bij Koninginnefeesten en Volksfeesten
en bij jubilea van ingezetenen of verenigingen haar
gewaardeerde medewerking te verlenen.

Gelukkig, aldus spreker, is daarin nu een kentering
gekomen door een nieuwe aanpak van een verjongd
nieuw bestuur. Alhoewel Concordia nog geen vas-
te dirigent heeft en de heer W. van Til, een van
uw medeleden, deze honeurs waarneemt, zal ook
hierin met ingang van l januari a.s. verandering
komen in de persoon van de heer K. Wolters, zoon
van de overleden oud-direkteur D. Wolters, die
zich bereid heeft verklaard deze funktie voorlopig
op zich te nemen. Spreker sprak de hoop uit dat
onder zijn bekwame leiding Concordia erin mag
slagen in de naaste toekomst weer stap voor stap
een hogere sport op de muzikale ladder te bereiken.
Want u weet het, adlus burgemeester Van Arkel,
hoe hoger u op de muzikale ladder stijgt, hoe gro-
ter de gemeentelijke subsidie wordt.

Na de verschillende muziekvereniging een welkom
in Vorden te hebben toegeroepen, waarvan het doel
is de vriendschapsbanden hechter te maken en
waardering voor eikaars werken en streven te be-
tonen, werd het muzikale programma afgewerkt.
Onder leiding van hun diverse dirigenten gaf ie-
dere vereniging een aantal marsen en muzieknum-
mers (suites) ten beste waarvan de talrijke aan-
wezigen en de liefhebbers van blaasmuziek op bui-
tengewone wijze hebben kunnen genieten.

Naar ons werd medegedeeld hoopt de muziekver-
eniging Concordia in april a.s. het 100-jarig be-
staan van deze vereniging te herdenken.
Onder de vrolijke tonen van een dansorkest werd
tot laat in de avond eeJfclansje gemaakt waarvoor
veel belangstelling besfroa.

Wij spreken de hoop uit dat de muziekvereniging
Concordia weer spoedig in haar oude luister te-
voorschijn zal komen, niet alleen voor het korps
alleen doch ook voor c^|ehele Vordense gemeen-
schap.

KPO

j^

De jaarlijkse Kerstavond die de KPO afdeling
Vorden-Kranenburg voor de bejaarden organiseert
is dit jaar wel een groot sukses geworden. Trix
Horsting, het H-jarig Vordense muzikale talent,
wist door haar muzikale show iedereen te boeien.
De jeugdige Vordense had zelf een twee uur du-
rende show in elkaar gedraaid waarin oude en nieu-
we suksesnummers waren verwerkt.
Na een welkomstwoord van presidente W. Hui-
nink-Grobben, opende pastoor Van Berkel met het
voorlezen van een episode uit het sprookjesboek
van Godfried Bomans.
Hierna was het de beurt aan Trix Horstink, die op
vlotte en charmante wijze haar repertoire afwerkte.
De bejaarden die gehoor hadden gegeven aan de
uitnodiging en zichzelf moeilijk konden verplaat-
sen, werden gehaald en weer teruggebracht. De
KPO kan op een geslaagde avond terugzien.

Motie Binding-Rechts
Ingediend tijdens het bezoek van de Kommissaris
van de Koningin aan Vorden

Mijnheer de Kommissaris,

Van de gelegenheid met u van gedachten te wisse-
len wil ik gaarne gebruik maken.

Wij gemeenteraadsleden, door de inwoners geko-
zen, dus volksvertegenwoordigers in de dop, heb-
ben vanzelfsprekend onze problemen.

Enkele hiervan wil ik u gaarne doorgeven.

1. Gemeentelijke autonomie.
De autonomie van de gemeente is voor ons een
kostbaar goed.
Het behoeft geen betoog, dat dit zo is, ieder
raadslid zal hiervoor opkomen.
Voor de oorlog was de taak van de provincie,
die van indirekt burgerlijk. Na de oorlog is dit
omgeslagen en van dag tot dag meer direkt
bestuurlijk geworden.

Deze tendens wil ik u niet verwijten, dit is in
ons gehele land zo. Waar ik mij echter zorgen
over maak is de uitvoering en het in praktijk
brengen 'van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning. In onze provincie heeft Gedeputeerde Sta-
ten via uitgebreide circulares de gemeenten ge-
instrueerd betreffende bestemmingsplannen.

In ons ontwerp-bestemmingsplan hebben B 6
W en de stedebouwkundige braaf deze instruk-
ties opgevolgd. Zelfs de meerderheid van de
raad heeft hieraan haar goedkeuring gegeven.
Onze fraktie heeft hieraan niet meegewerkt.
Wij nemen stelling tegen al die verklaringen
van geen bezwaar <van Gedeputeerde Staten,
waardoor in onze ogen althans de plaatseijlke
overheid haar verantwoording jegens haar bur-
gers verliest. Met grote zorg zien wij de ver-
dere technokratische ontwikkeling op dit gebied
tegemoet.

Een groot stuk autonomie gaat hier verloren en
wat het ergste is ... niet ten gerieve en ten
nutte van de bevolking. (Op uitvoerige wijze
brachten wij deze bezwaren 'bij Gedeputeerde
Staten.)

2. Leefbaarheid op het platteland
Doordat het bouwen van een zgn. tweede wo-
ning op boerenerf of verbouwing tot meerge-
zinswoning nu gebonden wordt aan het 'bedrijf,
zal door de schaalvergroting in de landbouw
deze aktiviteit grotendeels verboden worden.
Hierbij gevoegd het sanerende beleid van Ge-
deputeerde Staten van niet-landbouwers in het
•buitengebied en de steeds kleiner wordende
landbouwersgezinnen, zal de reeds aan de gang
zijnde ontvolking van het buitengebied toene-
men.
Op onze industrieterreinen moet de zgn. stu-
wende industrie geweerd worden, slechts plaat-
selijke bedrijven zijn geoorloofd. Hierdoor is
de beste groeikracht van de dorpskern wegge-
nomen.

3. Bouwgrond woningbouw
Hoewel de raad en B 6 W het eens zijn, dat
met grote prioriteit nieuwe bouwgrond moet
worden verkregen voor de gemeente Vorden in
Plan West, gaat het traag met de wording van
dit bestemmingsplan.
Nu praat ik meer als penningmeester van de
Woningbouwkorporatie Vorden-Hengelo dan
als raadslid, als ik u vraag hier a.u.b. uw inter-
ventie te willen geven, en te zorgen, dat wij die
noodzakelijke hektares bouwgrond krijgen.
Als nieuwe korporatie is onze grootste zorg een
goede bouwplanning van 3 a 4 jaar te hebben.
Als bestuur van de woningbouwvereniging wil-
len wij gaarne voor de sociale woningbouw on-
ze vrije tijd besteden. Geeft u ons dan de kans
op behoorlijk bestuur en behoorlijke plannings-
mogelijkheden.

4. Verharding zandwegen
Tenslotte zou ik graag willen attenderen op
de verharding van zandwegen.
Optimisten zouden kunnen zeggen, dat wij hier
in Vorden wat dat betreft aan een sluitstuk be-
zig zijn. Het is waar, de meeste boerderijen zijn
ontsloten en hebben een 'harde weg. De overi-
ge echter komen van jaar tot jaar meer in de
verdrukking.
Verdergaande mechanisatie, zwaarder wordend
verkeer, toenemende drukte maken de zandwe-
gen goeddeels onbegaanbaar.
Tot nu toe gold, dat de gemeente en de aange-
landen de netto-kosten eerlijk samen deelden.
Hoe meer aangelanden, hoe beter het uitviel,
doch dit systeem is voor de overblijvers niet
betaalbaar.

Daarom is mijn laatste vraag aan u; wilt u
voor het gemeentegebied Vorden toestaan, dat
deze verdeelsleutel tussen gemeente en aange-
landen door de raad vastgesteld kan worden ?
Hierdoor opent zich een nieuw perspektief voor
onze boeren, die nog in de modder verkeren.

Ingezonden mededeling

L.S.,
Alalapadoe 1-12.

In de laatste rondzendbrief van dit jaar willen wij
u wat meer vertellen over 'het landbouwwerk.
Daarom eerst iets over het klimaat want net als in
Nederland ben je daar als boer zijnde erg van af-
hankelijk. U begrijpt dat we hier geen zomer of
winter kennen. Vandaag zal hier de temperatuur
oplopen tot een graad of 33 en dat zo vlak voor
Sinterklaas. Het jaar wordt hier onderverdeeld in
natte en droge tijd. De natte tijden vallen in de
maanden januari, februari en juni, juli. Echt droge
tijden zijn de maanden september en maart, april.

Bovenstaande geldt voor Alalapadoe, aan de kust
is het iets anders. Nu hebben wij al wel gemerkt
dat het weer hier net zo wisselvallig is als in Ne-
derland. Zelfs in september heeft het dit jaar flink
geregend terwijl volgens de boekjes dat niet mo-
gelijk is. De maximum temperatuur is hier ongeveer
35 graden maar 's nachts koelt het af tot soms
wel 17 graden. Een deken is dan ook geen over-
bodige luxe terwijl een trui onmisbaar is. Aange-
zien januari meestal genoeg regen brengt is dat
het tijdstip waarop de indianen hun veld beplan-
ten. Het „veld" is een groot stu'k bos (ongeveer
30 hektare) wat in de droge tijd is gekapt en ge-
brand. De cassavestekken worden dan later ge-
woon tussen de verkoolde boomstammen geplant.
Het geheel heeft niets meer met een mooie Hol-
landse akker te maken, maar lijkt meer op een
verbrande woesternij waar tussen weer wat groen
tevoorschijn komt. En toch is dit de enige manier
voor de indianen om hun voedsel te verbouwen.

Immers ze hebben bijna geen werktuig om hun land
te bewerken en al zou je een traktor en een ploeg
hebben dan zou je nog niet veel kunnen doen want
daar is het terrein veel te heuvelachtig voor. Na-
tuurlijk zijn we hier naar toe gegaan met een hele-
boel ideeën en raadgevingen. Nu een paar maand
later is daar weinig meer van over. Natuurlijk is
er wat geprobeerd maar tot nu toe heb ik meer van
de indianen kunnen leren dan zij van mij. We zijn
nu begonnen met een klein projekt waar misschien
wat mee te leren is voor de indianen. In samenwer-
king met erikele jongeren die graag wat nieuws
willen leren, heb ik een drietal tuintjes aangelegd.

Eén bij ons huis en twee bij de hutten van de jon-
gens. In die tuintjes hebben we groente geplant die
de indianen niet kennen. Nu hopen we via deze
enthousiaste jongeren meer mensen zulke tuintjes
zullen willen hebben. Er blijft dan nog altijd de
moeilijkheid dat de mensen het moeten leren eten.
Naast dit projekt is er van de kant van de india-
nen wel vraag naar vruchtbomen en dat is een
hoopvol begin. Volgend jaar zullen we u ook op de
hoogte houden met onze aktiviteiten. Tot voor nu
prettige Kerstdagen gewenst en Gods zegen voor
het jaar 1971.

Hartelijke groeten,
Jan, Ria en Arjanne Lenselink

P.O.B. 506 Paramaribo


