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^PARELVAN
GELDERLAND

Vorden de parel van
Gelderland prijsuitreiking aan
werkgroep leefbaarheid Vorden
Het dorp Vorden is door de provinciale jury van de jaarlijkse
competite van de Stichting "Ons dorp kan schoner" uitverkoren als
Schoonste Dorp van de provicie Gelderland voor het jaar 1977. In
bar-bodega 't Pantoffeltje aan de Dorpsstraat te Vorden vond
vrijdagmiddag de officiële prijsuitreiking plaatsm waarbij behalve
de deputaties van de andere Gelderse dorpen die een prijs wonnen
ook aanwezig waren.

Gedeputeerde mr. J. Fokken», burgemeester mr. Vuderink, vertegen-
woordigers van de gemeente, afgevaardigden van plaatselijke
organisaties en verenigingen, gemeentewerken en plantsoenen-
dienst en de voltallige Werkgroep Leefbaarheid Vorden, die
plaatselijk het initiatief nam om aan de wedstrijd mee te doen.

Na een welkomstwoord van Freiherr
E. von Mengden, voorzitter van de
plaatselijke Werkgroep, die ver-
heugd was dat Vorden na vorig jaar
eerste geworden te zijn van de regio
Oost Gelderland-thans de prijs voor
heel Gelderland had gewonnen,
sprak mevrouw E.G. van Heuven-
Reesink, voorzitster van de Provin-
ciale Stichting "Ons dorp kan scho-
ner". Zij bracht dank aan de Werk-
groep voor haar zelfwerkzaamheid,
aan de jury, aan het Gelders Genoot-
schap (waar men vergaderde), de
Heide Mij, de gemeente Vorden,
Gedeputeerde Fokkens en anderen
voor hun medewerking.

Zij wees er op dat Vorden na twee
jaar te hebben deelgenomen nu was
doorgestoten tot de top en feliciteer-
de hen hiermee.

Juryrapport

Menvrouw M.J. Geurts, die met
mevrouw BosmanRosenthal en de
heren Priester en Van Heuven de

jury vormde, gaf een toelichting
waarom de jury eenstemmig besloot
om Vorden tot het Schoonste Dorp
voor 1977 uit te roepen. De moti-
vering was onder meer dat het dorp
Vorden bij binnenkomst een prettige
aanblik geeft, de indruk in de be-
bouwde kom is bijzonder mooi, op
marktdag ligt er geen rommel te
slingeren, de bestaande bomen zijn
behouden, de nieuwbouw ziet er
vriendelijk uit.

De algemene beoordeling is dat de
Werkgroep Leefbaarheid voortreffe-
lijk samenwerkt met de gemeente en
ook de tuinen er prachtig uitzien. Zij
memoreerde voorts de vele activitei-
ten van de Werkgroep. Al met al
kwam Vorden de naam Parel van
Gelderland ten volle toe.

Uitreiking

Gedeputeerde mr. J. Fokkens roemde
de zelfwerkzaamheid van de bevol-
king en wees op het woon-en sociale
klimaat, de voorzieningen als scho-

len, winkels, gemeenschapshuis, enz.
"De eigen woonomgeving staat bij de
uitreiking van deze prijs centraal.
Ook de verbetering van het sociaal
klimaat is een belangrijk punt".

Hij feliciteerd Vorden met deze
mooie prijs en bood onder luid
applaus hierna de prijs, een groot
bord met opschrift Parel van Gelder-.
land 1977 aan de voorzitter Freiherr
von Mengden aan. Tevens ontving
deze de envelop met ƒ 2000,-zijnde de
eerste prijs in geld.

Andere prijswinnaars

TegelijkertijmRakte mr. Fokkens de
andere prijswinnaars van de compe-
titie 1977 bekend. Voor de regio
Oost-Gelderland waren dit: 1ste prijs:
Dinxperlo; 2e prijs: Didam; 3e prijs:
Harfsen. *̂
Regio RivierAp^bied: Ie prijs: dorp
Voorst; 2e prijs dorp Beekbergen 3e
prijs: dorp Twello.
De prijzen voor de regio bestaan uit:
Ie prijs ƒ 1500,- 2e prijs ƒ 1000,- 3e
prijs ƒ 750,-

Mevrouw Van Heuven overhandigde
de heer Fokkens als attentie een
boekje voer Molens in de Gelderse
Achterhoek en dankte ook Gedepu-
teerde Staten voor hun medewer-
king. Zij dankte ook de vier juryleden
voor hun vele uren werk en over-
handigde elk een ruiker bloemen.

Nadat kinderen van de Bijz. Basis-
school 't Hoge met gitaarbegeleiding
van onderwijzer de heer te Winkel
het Vordens Volkslied hadden ge-
zongen, wenste burgemeester mr.
Vunderink de Werkgroep Leefbaar-
heid van harte geluk. Wij zijn er trots
op dat Vorden dank zij u zo'n grote
bekendheid krijgt. U hebt gewoekerd
met de middelen die u had (prijs
1976).

Hij wees op de vele activiteiten van
de Werkgroep en sprak ook zijn
waardering uit aan het adres van de
Dienst Gemeentewerken die onder
leiding van wethouder Bannink heb-
ben bijgedragen tot dit succes. De
burgemeester ontving uit handen
van de heer von Mengden een grote
plantaan, terwijl ook de andere
regionale eerste prijswinnaars zo'n
boom werd aangeboden. Mevrouw
Van Heuven ontving een prachtige
azalea voor haar bemoeienissen,
terwijl de heer dr. H. Thate, eige-
naar van het landgoed Den Bramel te
Vorden een magnolia in ontvangst
mocht nemen voor de bereidwillig-
heid om zijn landgoed elke week
open te stellen voor de avondwande-
ling o.l.v. de heer Terpstra.
Mevrouw Van Heuven wees er nog
op dat de uitverkiezing Schoonste
dorp kan worden gezien als een
beloning van het particulier initiatief
en dat men dit kan dank zij subsidie
van de provincie. Zij hoopte dat ook
volgend jaar vele dorpen meedoen en
dit een stimulans voor velen zal zijn.
Volgend jaar (1978) zal men als
speciaal onderwerp de vogels heb-
ben, en hoopt de Stichting tevens
haar eerste lustrum te vieren.

Na afloop van de prijsuitreiking
werd nog door enkelen het woord
gevoerd onder anderen mevrouw
Besselink-Kunst namens het Vordens
Huisvrouwen Orkest, die graag zag
dat de gemeente een "kraakwagen"

1 stuurde voor het grotere vuil. Tot
besluit werden kleuren-dia's ver-
toond van Vorden en de fraaie
omgeving. Het initiatief van de Stich-

• ting Ons Dorp kan Schoner en de
plaatselijke Werk- en Milieugroepen
heeft weerklank gevonden. Hopenlijk
zullen in 1978 vele dorpen aan deze
competitie deelnemen.

Voor merkspeelgoud

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAri

Rectificatie
Vorige week werd per abuis vermeld
dat café rest. Medler aan het ver-
bouwen was, doch dit berust op een
misverstand onzerzijds, Sinterklaas
kon niet ontvangen worden omdat er
bruiloft was in de betreffende zaal.

Brons
onder één dak
met A&O Albers
Met ingang van l december wordt de
A&O-supermarkt uitgebreid met een
afdeling Brons textielsupermarkten.
De Bronsreklames in alle bladen zijn
vanaf l december ook in Vorden
geldig.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag, t/m vrij-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur _ Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur - Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmidddag van 16—17 uur.

Deze week komt het volgende aan de
orde

Uitgifte bouwgrond in bestem-
mingsplan "Brinkerhof 1973, nr. 2"
z. Aktie "Geef om de Natuur'1

3. Spreekuur burgemeester
4. Spreekuur wethouder Bogchelman

Ad 1. Uitgifte bouwgrond in bestem-
mingsplan "Brinkerhof 1973, nr 2"
De gemeente Vorden is voornemens
om enkele bouwpercelen gelegen in
het bestemmingsplan "Brinkerhof
1973 nr. 2" aan gegadigden te ver-
kopen. Het betreft een lOtal perce-
len met een oppervlakte variërend
van 230 tot 430 m2 per perceel
bestemd voor realisering van zgn. 2
onder l kap woning. De prijzen varië-
ren der halve van ± f 18.800,- tot
± ƒ 22.500,- excl. b.t.w. per kavel.

Wie komt er voor in aanmerking?

Als gegadigden kunnen zich opgeven
inwoners der gemeente Vorden, als-
mede personen die hun hoofdberoep
in Vorden uitoefenen. Alle aanmel-
dingen worden geregistreerd en na
sluiting van de aanmeldingstermijn
vindt er een selektie plaats aan de
hand van de door -het college van

burgemeester en wethouders opge-
stelde kriteria.

Aanmelding

De aanmelding dient te geschieden
door het invullen van een aanvraag-
formulier (verkrijgbaar op het ge-
meentehuis, afdeling Algemene Za-
ken).,. Deze formulieren dienen uiter-
lijk 7 december a.s. dus binnen 14
dagen na het verschijnen van dit
blad ingezonden te worden naar het
college van burgemeester en wet-
houders.

Zij die reeds een aanvraagformulier
ingevuld hebben ingezonden behoe-
ven niet opnieuw een dergelijk for-
mulier te halen. Alle reeds ingedien-
de verzoeken worden bij genoemde
selektie in behandeling genomen.

Ad 2. Aktie "Geef om de Natuur"

Zoals u allen .vorige week in deze
rubriek hebt kunnen lezen wordt
deze week de landelijke aktie "Geef
om de Natuur" georganiseerd. Even-
eens vorige week werd vermeld dat
men vanuit het aktie-centrum in
Heerhugowaard te laat kontakt met

Vorden heeft opgenomen om een
aantal kollektanten te werven, zodat
dit laatste in Vjorden niet meer
mogelijk bleek.

Om de aktie in Vorden toch nog
gestalte te geven, heeft de werk-
groep Leefbaarheid Vorden de hand
aan de ploeg geslagen: zij heeft
ervoor gezorgd dat in alle winkels en
bijna alle banken een collectepot is
komen te staan, voorzien van een
sticker "Geef om de Natuur" en een
legitimatienummer. U kunt uw gift
aan de aktie in deze potten de-
poneren.

A.s. vrijdagavond zullen leden van
de werkgroep "Leefbaarheid" de
potten -die dan alle hopelijk tot aan
de rand toe gevuld zijn!- bij de
winkels afhalen en de inhoud ervan
deponeren bij
de Amrobank Vorden aan de Raad-
huisstraat
welke bank het bedrag van Vorden
zal doorgeven aan het centrale aktie-
punt, vanwaaruit ook de aan de aktie
gewijde televisie-uitzending -gepre-
senteerd door Mies Bouman en Wil-
lem Duys- zal worden verzorgd. U
kunt natuurlijk ook rechtstreeks bij

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

bovengenoemde bank uw gift
brengen.

Op u allen wordt namens het Wereld
Natuur Fonds een beroep gedaan
om ondanks de organisatorische fout
met betrekking tot Vorden een zo
groot mogelijk bedrag ten bate van
het behoud van de natuur bijeen te
brengen.

Geef om de natuur

Ad 3. Spreekuur burgemeester

Met ingang van 28 november a.s. zal
het spreekuur van de burgemeester
verschoven „worden naar maandag
van 11.00-12.00 uur .darnaast kan
men de burgemeester spreken vol-
gens afspraak. Vrijdag 25 november
a.s. zal geen spreekuur worden ge-
houden.

Ad 4. Spreekuur wethouder Bogchel-
man

Wethouder Bogchelman is verhin-
derd om op donderdag 24 november
a.s. spreekuur te houden.

Gezinszorg
"noocT'zaak
Op 22 november 1977 roept de Lan-
delijke Aktiegroep Gezinsverzorging
OD tnt aandacht voor de gezinszorg
en bejaardenhulp. De bezuiuigiiigs-
voorschriften van C.R.M, maken het
werk steeds moeilijker.

Ook de Stichting "Graafschap zuid"
ziet deze manifestatiedag als erg be-
langrijk. De behoefte aan hulp in
jonge gezinnen en bij bejaarden is
groot. De ziekenhuizen moeten pa-
tiënten eerder naar huis sturen, óók
al vanwege bezuinigingen. Diverse
bejaardentehuizen kampen met per-
soneelstekorten. Hieruit volgt, dat er
een extra beroep wordt gedaan op
de gezins- en bejaardenhulp.

Door de gegeven hulp in de afgelopen
jaren is veel positiefs tot stand
gekomen:
—Mensen kunnen langer zelfstandig
blijven
—Men is minder afhankelijk gewor-
den van goed-bedoelde, maar vaak
zo onzekere hulp uit de naaste
omgeving.
—Een groot aantal dames vond via
onze instelling een prettige, verant-
woorde baan. Deze baan is afge-
stemd op hun huishoudelijke erva-
ring en medemenselijke instelling.
Zouden we dit verworven goed zo
maar weer te niet moeten doen? En
dat in deze tijd van werkeloosheid en
gebrek aan vrijwillige hulp?
We dreigen ernstig vast te lopen in
de dienstverlening door de bezuini-
gingsvoorschriften. Voorbeelden
hiervan zijn er volop:
—Personeel mag niet worden ver-
vangen bij ziekte, vakantie of vertrek
—We zien het gezin en de bejaarde
langzaamaan in pure nood geraken.
—De hulpen komen in tijdnood door
uren vermindering
—De kwaliteit van de hulpverlening
gaat daaronder lijden.

Via gesprekken met C.R.M, en via
brieven heeft de Stichting de Graaf-
schap Zuid ook de afgelopenmaanden
reeds haar bezorgdheid kenbaar
gemaakt. Wij realiseren ons, dat
door de huidige economische situatie
in ons land er bezuinigd moet wor-
den. Maar de manier waarop vinden
wij niet gerechtvaardigd. De vooruit-
zichten voor het komende jaar zijn
somber. Het ministerie wil ons nog
meer uren afnemen.

Toch willen wij de moed niet opge-
ven. Wanneer het gezin of de bejaar-
de hulp nodie heeft, is het belangrijk,
dat men er toch om komt vragen. Het
aantal aanvragen en de aard van de
nood moet bij C.R.M, uiteindelijk de
ogen openen. Deze zo dicht en duide-
lijk bij de bevolking staande vorm
van hulp mag niet uitgemergeld
worden!

Als u dat met ons van mening bent,
steun ons dan en maak uw reaktie
kenbaar bij C.R.M, te Rijswijk. Wij
hopen, dat deze gezamelijke aktie op
22 november daadwerkelijk het be-
leid van C.R.M, zal beïnvloeden.

Stichting Graafschap Zuid
Kastanjelaan 15

Hegelo G. 05753-2345

UITSCHIETER VAN DE WEEK

Helanca kinder-
pantalons (tweka)

in ruiten - tweeds
en unie

Nu 15,- en 20,-
Vrijdags koopavond

erkdiensteiï

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink met me-
dewerking van het Vordens Mannen,
koor. Koffie na de dienst in het
Jeugdcentrum

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. Veenendaal

GEREF. KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst; 19 uur ds. D. Pruiksma,
Lichtenvoorde

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrij-
dag 8.00 uur

ZONDAGSDIEN5T HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa
i.vj). boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bJJ de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
R. Hamerlinck, Ulft, tel. 08356-1246
en Th. F. D. Aarsen, Eihergen, tel.
05454-2088 (van 11.30—12 uur)

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Breukink

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het
wflkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wijkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wflkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van
3—18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op
zon- en feestdagen 's avonds en in de
nacht kan men aan de apotheekdeur
bellen uitsluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
november: mevr. Gille, telefoon 2151
(8—9 uur)

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag, dinsdag en vrijdag van 9-—
9.30 uur. Spreekuur leidster gezins-
verzorging maandag en vrydag van 9
—9.30 uur in de konsistoriekamer
van de Geref. kerk, Vordea, tel. 212i
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
9—17 uur, tel. «5753-2345

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17—
18 uur in het Groene Kruisgebouw

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer
yan de Geref. kerk Vorden, tel. 2129;
op dinsdagavond van 18—19 uur en
donderdagmorgen van 9—10 uur.
Voor het maken van een afspraak Is
Het kantoor te Hengelo, Kastanjelaan
15 iedere dag bereikbaar van 9—17
tyur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnaveld tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten



Uitspanning

„DE HEIKAMP"
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo

Voor reprodukties van oude
meesters naar

Utorama, Dorpsstraat 8,
Vorden.
Tel. 05752-2675.

Tot 5 december a.s.
10% korting.

Staat uw hof» al met
foto in het landelijk
magazine van
Elaevier
„WOONQAARD" T

Dat is mogelQk vla
elk btj het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wjj
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huls via onze kolle-
ga's en vla ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.

W. J. DE WILDE
Jr. B.V.

Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
18627, lid NBM/MCC

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlasten van schilde-
ryen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderden
Snelle levering.

Liforamo
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

De grote matenspecialist
Confectiebedrijf

wclko® |» geschenkenaktie
voor de hobbyist...
tel uit uw winst met tientjes tegelijk!

169.50
beste werkbank met toebehoren
Zeer praktisch en stabiel, met 2,5 cm dik beuken-

houten werkblad
(afm. 120 x 45 cm), inclusief

houten bankklem 229.-
Welkoop aktieprijs

1. gereedschapsvak
voor bevestiging aan de achterzijde HQ T

van de werkbank-2tHKF !%/• ff

2.qereedschapswand (gaatjesboard)
kompleet met bevestigingsmateriaal en

gereedschaps- /* Cfi
h a k e n -Tr̂ S" ̂ J _ ̂ 5mJ^^ • ̂ ^ ̂ ^

3. set klemhaken (2 stuks)
voor het vastzetten van het A /* fl

te bewerken materiaaleis- IW>%3

4.extra bankkiern. voor ^O f\f\
zijkantbevestiging ^t&r£5-^O«ww

5.scherp geprijsde schuurstalen
Sandvik kunststof schuurstalen met

aan de onderzijde een metalen
schuurblad. Keuze uit 4 uitvoeringen.

Normale prijs per stuk45r7S"
Welkoop 4 O 7(T
aktieprijs !*£• / O

8

ö.steeksleutels voor
'n aanstekelijk prijsje

zesdelige Rahsol steeksleutel-
set (6 t/m 17 mm), chroom-

vanadiumstaal in verchroomde
uitvoering.

Normale prijs-tëcïO"
Welkoop -i .J
aktieprijs || |

7. TL-armatuur
TL-armatuur geheel compleet
met 40 Watt TL-buis en Kema-
keur voorschakelapparatuur.

Normale prijs-24r9S"
Welkoop 4
aktieprijs I

S.Amaryllis...
mooi goedkoop

exotische bloemenpracht uit
een geselecteerde Amaryllis-

bol, kompleet met pot en pot-
grond, in fraaie geschenk-

verpakking.
Feestelijk cadeautje?!

Welkoop Q C/\
aktieprijs O-OU

'HEBT U OUZ£ KSU2&XAÜ T
AL OMVANGEN?

HAAL DEZE DAUWEN bid UW

U maakt de foto, wij de
bijpassende lijst in hout of
metaal.

Litorama,
Dorpsstraat 8,
Vorden.
tel. 05752-2675.

is het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.
Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vz uur.

f 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap

HENG ELO-G,Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Attentie... all^Ërtieprijzen gelden tot en met 10 december a.s.

Romax uitlaten
• extra sterke kwaliteit
voordeliger door specialisatie
snelle + vakkundige .
montage JW j

• desgewenst direkt ^
klaar |

•garantie

uw uitlaat specialist:
ook

voor gratis
kontrole

autobedrijf

H. A. Groot Jebbink
Rondweg 2, Vorden

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd
Schilderijen

Te koop
WINTERFRUIT
a l gulden per kilo

te koop
aardappelen

iedere zaterdag van 9-13
uur bij
B. J. weanink
Regelinkstraat 13,
Hengelo.

Het is ongelooflijk,
ovalen spiegel in lijst zeer
exclusief voor de cadeau-
prijs van 34,-

Litorama,
Dorpsstraat 8,
Vorden.
tel. 05752-2675

De winter staat voor de deur!!
Profiteert nu van onze ENORME AANBIEDINGEN

Kindermanteltjes coatjes- jackets
(lang)
nu 20% KORTING 10 - 20% KORTING
voordelige aanbiedingen in pantalons jurkjes - pullovers - vesten en blouses

Dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag koopavonden

I

AU» soorten
bouwmaterialen in

steen, kunststof etc.
Grot* kollektie

keukeninrichtingen.
Wand-» vloertegels <
plavuizen: duizenden]

mogelijkheden
Openhaarden.

hout/gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak |

en ramen»
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vOjvera*

tegeta. patioblok ken
etc.

Plaatmaterialen in
board. gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor b*tonroosters.|
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt,

Voor originele Sinterklaas geschenken
loint u ook bij Holtslag terecht

Denk maar aan:
wandborden (keramisch)
Beroepen-tegels
Openhaard accessoires

zoals
haardsteden
blaasbalg
aanmaakblokjes
vonkenscherm

Beslist de moeite waard eerst een
bezoek aan onze showroom te brengen

Geopend: dagelijks tot 18.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur, zater-

dags van 9.00 tot 16.00 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

RUURLO

Lv<- f£

barendsen

1001 kado-ideeën
voor handige huishoudelijke artikelen,

hobby-spullen en tuinartike/en
vindt u bij

Huishoudelijke artikelen - gereedschap - Ijzerwaren
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261



Citroen speelt voor Sinterklaas
met de 2CV Surprise.

E lke 2CV die onze showroom
verlaat is compleet. Alles wat u

nodig heeft, zit erin en eraan. Toch
kunnen we ons voorstellen dat u uw
karakteristieke 2CV wilt accentueren
met accessoires.

Voor extra veiligheid met een
mistlamp, voor nóg meer comfort
met kokosmatten en voor uw plezier
bijvoorbeeld met een radio.
Dan hebben wij een feestelijke aan-
bieding voor u:

Wie in de periode van 26
november tot en met 3 december bij
ons een nieuwe 2CV personen-
wagen koopt, krijgt een feestelijke
surprise in de vorm van gratis acces-
soires. Gemonteerd en wel. En om
het helemaal feestelijk te maken,
krijgt u deze surprise ook bij aan-
koop van een nieuwe Dyane, Ami of
LN personenwagen.

Er is al een 2CV voor de rijklaar-
prijs van f7365,-. Rijklaar wil zeggen
inclusief alles. Transportkosten, tecty-
leren, kentekenplaten, NL stickertje
enz. Bovendien bent u uiteraard ver-
zekerd van de Citroen Kroon garantie.
Een royale garantie in de stijl die
Citroen eigen is.

Nota bene.
Vindt u uw Citroen zo al com-

pleet genoeg of wilt u liever een andere
accessoire? Zeg het gerust! Samen
zoeken we dan een andere oplossing
die u misschien meer zal aanspreken.

Waaruit bestaat de 2CV
surprise?

Gratis radio met toebehoren.
Gezellig bij lange ritten, maar ook nuttig.

Gratis achterruitverwarming.
Beter zicht, grotere veiligheid
Gratis set reservelampen.

Veilig en makkelijk.
Ï Gratis gevarendriehoek.

•:l Stevig model. Verplicht in elke auto.
Gratis brandblusser.

Beter ermee verlegen dan erom verlegen.
Gratis kokosmatten.

Leuk om te zien, behaaglijk om te hebben.
Gratis gecombineerd mist- en

achteruitrijlicht.
Veilig voor u en veilig voor anderen.

Gratis tankdop met slot.
Kan u heel wat narigheid besparen.

Gratis sleepkabel.
Al was 't alleen maar om 'n ander

eens te helpen.
Inclusief montage.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RUESINK
Borculoseweg 21, Ruurio

Tel.05735- 1753

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeitje"? Voor 0e prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodeaa

Huw
Vorden - Telefoon 05752-1519 af 1770 l

ARCHITEKTENBUREAU

Wolbert b.v.
Kastanjelaan 10 - Hengelo G. - 05753-1582
Gulik 1 - Vorden - 05752-2737

BEKENDMAKING
Per 1 november 1977 is ons bureau uitgebreid
met een
vestiging te Vorden

contacten kunnen worden opgenomen met de heer

A. H. Leef lang, Het Gulik 1, Vorden.

Telefoon 05752-2737.

Wegens vertrek naar het
buitenland te koop:
Audi 100 LS, bj. 1975, kl.
rood, km. 70.000.
Inkl. LPG-inst.
Tel. 05735-1643.

Doe het zelvers opgelet.

Geef een persoonlijk ca-
deau. Maak zelf uw lijst. Bij
ons kunt u terecht voor:

*staaflijsten per meter
*passe-partout karton
glas, gewoon of ontspiegeld

alleen bij Litorama, Dorps-
straat 8, Vorden.
tel. 05752-2675.

Fruitbedrijf Medler
Goud Reinet
Cox Orange
Golden Delicious
Lombarth
Karnijn
Hand- en stoof peren
Doyënne du Comice

Verkoop zaterdag van
9-12 uur.

NEDAP
Toeleverings-
industrie

Produktontwikkeling en fabricage van e/ectro-technische, fijnmechanische en electronische apparatuur

Wij zoeken ter versterking van de bezetting van onze
afdeling Montage in Hengelo (Gld.)

Full-time vrouwelijke krachten
Wilt u meer informatie, bel ons dan even onder no. 05440-2163
's avonds 05440-2285

N.V. IMederlandsche Apparatenfabriek
NEDAP Groenlo
Postbus 6. Oude Winterswijkseweg 7.

Prijswinnaars
Agrado Rebus 1977

Prijswinnaars
Hoofdprijs: Zaanse klok.
De heer J. F. Stoverink,
Beekenweg 2, Beltrum.
1e prijs: Delftsblauw wandbord.
De heer A. Hengeveld,
Julianaweg 22, Megchelen (Gld.).
2e prijs: Delftsblauw wandbord.
De heer H. W. Luimes,
4e Broekdijk 1, Aalten.
3e prijs: Delftsblauwe klok.
Maatschap H. Stegers, Beekenweg 1,
Beltrum.
4e prijs: Delftsblauwe klok.
De heer J. W. Grijsen, 019,
Gelselaar (Gem. Borculo).

Oplossing
Een goede boer wil

kwaliteit, zekerheid en
garantie dus kiest hij voor
Ruvevo met WL voer.
(ook goed gerekend:
Wessanen voer).

Van harte gelukgewenst!
De genoemde gelukkigen hebben inmiddels hun prijs ontvangen. De overige

prijswinnaars van waardevolle en leuke prijzen krijgen binnen 14 dagen bericht.
Mocht u niet in de prijzen zijn gevallen?Dan toch onze dank dat u meedeed

en een volgende keer beter. Aan allen, tot ziens en... Wilt u meer weten over wat
Ruvevo voor u kan doen, bel ons, zonder enige verplichting.

Mengvoedercentrale Ruvevo BV, De Venterkamp 8, Ruurio,
Tel.: 05735-1646/1647.



VOOR EEN
GEZELLIG EN
„LICHT" KADO

zoals:

SCHEMERLAMPEN
WANDLAMPEN
HANOLAMPEN
BUROLAMPEN enz. enz.

naar:

DEKKER Elektro b.v.
Zutphsnaeweg 8 - Vonden - Telef. 05752-2122

RIJWIELFABRIEK „EMPO'
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN

Wij zoeken

medewerkers
in onze fabriek voor de
afdeling

wielenmontage en

framemontage

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling kunt u richten aan:
afdeling personeelszaken

Rywielfabriek „EMPO'
H. B. Emsbroek B.V.
Enkweg 17, Vorden
Telefoon 05752-1241

Bijzondere Sint Nicolaas-aanbieding
1 pers. 155/200 Synth. Dekbed Dan Fill
wasbaar en uitzonderlijk goed van 98,00 nu
2 pers. 200/200 ten Cate P3
van 269,00 nu
l Pers. dekbed overtrekken gedessin. 100% katoen
van 35,00 nu 2 voor

50,00

150,00

45,00
1 Pers. favorita Dekbed overtrekken vanaf 35,00

2 Pers. Favorita Dekbed overtrekken vanaf 55,00

1 Pers. favorita lakenset vanaf 19,95

2 Pers. favorita lakenset vanaf 29,95

Favorita en Goudzegel hoeslakens vanaf 14,95
ook Lits-Jumeaux maten.
Theedoeken, halflinnen en ook 100% katoen.
Jorzolino en elias
Van 5,95 per stuk, nu 3 voor 10,00

Verder Flanellen lakens, en Hoeslakens, Baddoeken, Keukendoeken,
tafellakens en Moltonhoezen.

Vrijdag 25-11 en 2-12 op de markt bij Cor
Om teleurstellingen te voorkomen, kunnen dekbedden, telefonisch gereserveerd worden.
C. J. Royter, Patrijsstraat 68, Brummen. Tel. 05756-2960.

welk®®)»
GEEN PRIJS VOOR ENKELEN, MAAR:

VOORDEEL VOOR IEDEREEN!
Als Sint Nicolaasaktie geven onze

welkoop-winkels

10% korting
op bijna alle artikelen

EXTRA KOOPAVONDEIM OP:
dinsdag 29 nov. woensdag 30 nov.

dond̂ lag 1 dec. vrijdag 2 dec.

zaterdag 3 dec. half 1 gesloten

maandag 5 dec. na 4 uur gesloten

Hengelo - Spalstraat 37
Ruurlo-Stationsstraat 14
Vorden - Stationsweg 20
Linde-Ruurloseweg 120

H ENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
27 november

Musketiers
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

ENKELE WENKENLJICTD ENKELE WENIVCn
nlcrt . . . VOOR SPORTIEVE GESCHENKEN

G tas- en aardewerk servies-
goed met jacht- en ruiter-
motieven

Voetballen en -tassen

Sportschoenen en -kleding

Trim- en trainingspakken
Ruime keuze in boeken
voor jagers, ruiters en
natuurvriend ©n

Luchtbuksen en pistolen
in de betere merken

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Echte jagerskijkers
kontrastrijk, helder beeld

Mantels en coats
van echt kxJen

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

EMPO

SERVICE-STATION

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmeren

Inbouwstation autogas-apparatuur van alle
merken.

Erkend BK, LPG inbouwstation - Bovag-lid

Aangeboden
voor bejaarde heer of dame

ruime zftslaapkamer
met ba l co n, vaste wastafel en t. v.
aansluiting.

Volledig pension en goede verzorging
PENSION „SONNEVANCK"
Bleekstraat 5, Hengelo. Tel. 05753-1814

Hat 127 1972-1973-1974-1975
fiatlM 1972
Flat 128 (2x) 1973
Fiat 128 CL, luxe lichtgroen 50.000 km 1976
Fiat 133 groen 1975
Fiat 850 Speciaal 1971 900,-
Citroën 2CV6 1973 1500,-
Simca 1000 1969-1970-1971
Fiat 127 Speciaal 3 drs 1975
Fiat 127 Speciaal 3 drs 1976
Fiat 127,2 drs. Speciaal, metallic 8000 km 1977
Opel Kadett City rood 1975
Peugeot 104 rood 1975

1. De Bovag-garantie

2. De Füat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

Trend
Tips Visser

hecht
grote

i waarde
aan het

wolmerk
Wij zeggen: een pullover moet van
goeie kwaliteit zijn. Juist van de beste
materialen kunnen leuke, sportieve
modellen gemaakt worden. Bij ons vindt u
sprekende voorbeelden. Zoals hier in
100%Shetlandwol.

Ronde hals
in diverse
kleurkombinaties.
f42,50

MODECENTRUM

Aparte
en frisse
kleuren,
f 57,50

V-hals.
Kontrasterende
strepen.
f75,-

VORDEN - TEL (05752) 1381
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Eerste
bruidspaar
nieuwe
gemeentehuis

Voor Robby Wolsink en Ma-
rian van den Broek was het
donderdag echt een speciale
dag.
Niet alleen dat zij deze dag in
de echt werden verbonden,
maar bovendien waren Robby
en Marian het eerste bruids-
paar in het nieuwe gemeente-
huis,, Kasteel Vorden''
Moeite met het zoeken van de
weg zullen zij niet gehad heb-
ben, want vader van de bruid,
gemeentearchitekt van den
Broek is zo langzamerhand
om en in het kasteel wel be-
kend. Ongetwijfeld zal hij zijn
dochter en schoonzoon wel
wegwijs hebben gemaakt.

Dirigent Bert Nijhof maar wat trots
op zijn Vordens Mannenkoor
Wanneer je een beetje zelfrespekt hebt moet je risico's durven te nemen.
Dat wij onlangs tijdens het internationale concours in Nijmegen volgens de
jurij als het beste mannenkoor uit de bus zouden komen had ik niet
verwacht. Wel dat we het er goed zouden afbrengen, hetgeen ik van te
voren nooit heb laten blijken. Natuurlijk blijft het een kriteike onderneming
om een stuk als "Ecce quomodo moritur" te brengen. Ik heb echter ver-
trouwen in het koor. Ze hebben het er allemaal goed afgebracht".

Aldus sprak de 42-jarige dirigent
Bert Nijhof van het Vjordens Man-
nenkoor die sinds 1968 het koor
onder zijn hoede heeft. Toen werd
begonnen met 17 leden. Thans is dit
aantal uitgegroeid tot 53. "De top
hebben we nog niet bereikt. Ondanks
onze goede resultaten (het koor zingt
in de superieure afdeling) kunnen we
nog beter. Dit kan door optimale
concentratie. Bert Nijhof zegt heel
graag in Vorden te dirigeren. Er is
hier een gezellige sfeer en de op-
komst op de repetities is goed"

Waar hij bijzonder blij mee is, is de
stabiele bezetting. „Wij hebben bij
ons een evenwichtige verhouding.
Vanzelfsprekend kunnen we altijd
goede zangers gebruiken. Bert Nijhof
is ervan overtuigd dat de stabiliteit
zich nog lang kan voortzetten omdat
de leeftijd van de koorleden bijzon-
der gunstig is. Door de gestadige toe-
loop van jonge leden is de grootste
helft van de leden onder de 40 jaar.

Geen concourswerk meer
Inmiddels heeft het Vordens Man-
nenkoor en punt gezet achter het
concourswerk. In januari aanstaan-
de gaat men zich aansluiten bij het
Koninklijk Nederlands Zangersver-
bond, waardoor het koor zich verder
zal kunnen ontpooien. Het ligt in de
bedoeling in de toekomst verschil-
lende zangers dagen te bezoeken
waar ook andere gerenommeerde
koren zullen deelnemen.
Bert Nijhof prijst zich gelukkig dat
het reportoire van het Vordens Man-
nenkoor veel voortreffelijke litera-

tuur bevat. Daardoor heeft het koor
zo langzamerhand een status bereikt
dat selektief te werk moet worden
gegaan bij de vele uitnodigingen die
het koor jaarlijks krijgt. Het is name-
lijk niet mogelijk aan alle uitnodigin-
gen gehoor te geven.

Toekomstplannen
Het bestuur van het Vordens Man-
nenkoor heeft plannen om in het
najaar 1978 of begin 1979 een groot
concert te geven met vooraanstaan-
de solisten. Wellicht zal dit concert
gegeven worden in de Christus Ko-
ningkerk.
Volgende maand staat een gezame-
lijk kerstconcert op het programma
samen met het "Vordens Dames-
koor" en het gemengd koor "Excel-
sior". Als afwisseling zal het Vor-
dens Mannenkoor volgend jaar haar
medewerking verlenen aan de Vor-
dense revue. Hier zal de medewer-
king bestaan uit het brengen van
lichte aanspreekbaremuziek,

Werk genoeg dus voor Bert Nijhof en
de zijnen. Het bestuur van het Vor-
dens Mannenkoor hoopt van harte
dat men nog jarenlang van de diens-
ten van de bekwame dirigent Bert
Nijhof gebruik kan maken.

Ledenvergadering
Maandag j.l. vergaderde de afdeling
Vorden van de Partij van de Arbeid
in Hotel Bloemendaal. De kabinets-
formatie kwam hier natuurlijk ook
even aan de orde.

Hoofdpunt van deze vergadering
was het Concept-Verkiezingsprogram
voor de Gemeenteraadsverkiezing
1978. De leden hadden het ontwerp
een week voor de vergadering ont-
vangen. De discussie over de ver-
schillende onderdelen van het pro-
gram was dan ook levendig.

De plaats van onze gemeente in de
regio Oost-Gelderland t.a.v. de wo-
ningbouw, de social voorzieningen
de industrie en het verkeer waren
naast de meer plaatselijke onder-
werpen regelmatig aan de orde.
Tijdens de rondvraag kwamen de
fuckties en JMt karakter van "De
Rode Draad'^Hh de orde.

Intocht
Sinterklaas
Met de trem^ran 13.07 arriveerde
Sinterklaas zaterdagmiddag in Vor-
den. Bij het station werd hij opge-
wacht door het bestuur van de
winkeliersvereniging, waarna het
gezelschap een rondrit door het dorp
maakte.

Bij het oude gemeentehuis werd hij
welkom geheten door het voltallige
college van B&W. Gezien de werk-
zaamheden binnenshuis moest de
Sint op de stoep worden ontvangen.
Gelukkig is de Goedheiligman wel
gewend om zijn werk bij minder
gunstige weersomstandigheden te
moeten verrichten.

Tijdens de rondrit door het dorp
werd tevens een bezoek gebracht
aan het bejaardencentrum deWehme
en aan Villa Nuova. In het jeugd-
centrum hield de Sint zich een poosje
met de jeugd bezig, terwijl hij later
op de dag naar het Medler vertrok
om zich in het clublokaal van de
touwtrekvereniging met de jeugd uit
de Kranenburg/Medler te onderhou-
den. Tijdens zijn rondrit door het
dorp werd de Sint muzikaal bijge-
staan door de muziekvereniging
"Concordia".

Vogelexpositie
"De Vogelvriend'1

zeer geslaagd
De Vogelvereniging 'De Vogelvriend'
hield vrijdag, zaterdag en zondag
een grote tentoonstelling in zaal
Schoenaker. Bij de opening op vrij-
dagavond kon waarnemend voorzit-
ter de heer Th. Nijenhuis velen
verwelkomen.
Men had de inzendingen -totaal 225
vogels- op overzichtelijke wijze ten-
toon gesteld en de gehele zaal aange-
kleed met palmboompjes en groen.
De kampioenen kregen om hun kooi
een kleurige papieren strik. De be-
zoekers konden genieten van de vele
inzendingen als kanaries, exoten,
grote en kleine parkieten enz. Vele
van de geëxposeerde vogels -die
vroeger werden geïmporteerd uit
China, Japan en Mexico- worden nu
^elf gekweekt.
Het aantrekkelijke van deze hobby is
ook dat men niet uit is op winstbejag
maar het louter uit liefhebberij doet.
De keuringen werden verricht door
de heren H.J. Lutkekossink, Winters-
wijk (voor de kleur), L. Hulshof,
Lichtenvoorde (wor de exoten) en
J.H. Dilg uit Amsterdam voor de par-
kieten. De jury was van oordeel dat
de kwaliteit uitstekend was. De
kampioenen van de Vogelvriend zul-
len mogen deelnemen aan de Ge-
westelijke Kampioenschappen op 16,
17 en 18 december in Vragender.
De firma Kluvers uit Vorden verzorg-
de gratis het voer voor de vogels
gedurende de gehele expositie. Zon-
dagmiddag om vier uur reiktewaarn.
voorzitter de heer Th. Nijenhuis de
prijzen uit, bestaande uit bekers,
standaards enz. Hij dankte alle
inzenders, feliciteerde de kampioen-
en en deelde mee dat op 2, 3 en 4
december 110 vogels van de vereni-
ging zullen deelnemen aan de Kring-
tentoonstelling in Eibergen (kring
Eibergen, Goor, Ruurlo, Vorden).
Hij dankte tevens de fa. Kluvers vor
het gratis beschikbaar stellen van de
zaden en de fam. Schoenaker, die
hun zaal beschikbaar stelden.

Wildrit
"De Graafsc
rijders"
Aan de door B.Regelink en W.D.
Wisselink uitgezette wildrit (nopens
de "Graafschaprijders" we^Bloor
67 personen deelgenomen. DOTRigte
bedroeg 60 kilometer. Na afloop
reikte de heer DJ. Rouwenhorst aan
onderstaande personen de prijzen
uit, welke bestonden uit wild en
drank.

Auto's A-klasseO l G. Verstege,
Hengelo 179; 2. J. Luyten Hengelo
199; 3. H. Elbrink Zutphen 281; 4. J.
Paalman Haarlo 315; 5. L. Roelvink
Deventer 327.
Auto's B-klasseOl. W.J. Eeninkwinkel
Warnsveld 287; 2. H. Stomps Ruurlo
362; 3. J. Mennink Ruurlo 367; 4. F.
Versteege Vorden 411; 5 A.J. Wee-
vers Hengelo 420 strafpunten
Auto's toerklasseOl. E.J. te Pas Halle
131; G. Heutink Vorden 165; 3. G.J.
Beek Vorden 168; 4. G.J. Arfman
Vorden 168; 5 te Brake Beltrum 173
str.
Bromfietsen B-klasseOl. D. Verstege
Hengelo 494 str.
Idem toerklasseO 1. W. Fleerkate
Laren 202.

De poedelprijs ging naar J.W. Beum-
kes uit Borculo met 630 strafpunten.
Volgende maand organiseert "De
Graafschaprijders" haar traditione-
le pannekoekenrit.

Draayer's Shop Centrum geopend Onder flinke belangstelling is
donderdagmiddag Draayer's Shop
Centrum geopend.
Deze winkel gevestigd in het cen-
trum van het dorp was tot voor kort
in handen van de Fam. Emsbroek
die haar nu heeft overgedaan aan de
firma Draayer uit Laren.
De heer Draayer heeft de winkel een
andere opzet gegeven. Men treft er
een uitgebreide kollektie huishoude-
lijke artikelen, afspeelapparatuur,
speelgoed etc. etc.
Geheel nieuw in deze zaak zijn de
houten stellingen (shop) met een
grote variatie luxe artikelen,
waaronder sieraden, horloges.
De afdeling radio en TV is in een
aparte hoek achter in het pand
gevestigd. Het "witgoed" (zoals
wasmachines, koelkasten,
fornuizen etc.) is ook in ruime mate
aanwezig. De firma Draayer ver-
zorgde al jaren alle service voor de
Gems op het gebied van allerhande
apparatuur, en zal dit nu nog meer
perfektioneren.
Zeer opvallend in deze fraaie
winkel is de "dropbar" terwijl de
speelgoedafdeling ook een echte

. trekpleister zal blijken.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Het Vordens
mannenkoor zingt
in de Herv. kerk.
a.s. Zondagmorgen 27 november, de
Ie Adventszondag, zal het bekende
Vordens mannenkoor meewerkenaan
de kerkdienst in de Hervormde
dorpskerk te Vorden. Samen met het
koor hoopt Ludo Eykelkamp ook een
solo te zingen. Het koor werkt aan
deze kerkdienst mee omdat er een
jubileum te vieren valt!

Tegen het einde van de dienst zal een
ieder duidelijk worden welk jubileum
er gevierd mag worden. Na de
kerkdienst wordt er koffie geser-
veerd in het Jeugdcentrum aan de
Insulindelaan. De verwachting is
namelijk dat zeer velen de jubilaris
en zijn vrouw komen gelukwensen.

Heel de gemeente is van harte
welkom. Ds. Krajenbrink hoopt deze
kerkdienst te leiden. Liturgieën zul-
len gestencild en uitgereikt worden.

Open-huis-avond in „de Voorde".

Deze week donderdagavond 24 no-
vember, staat ,,de Voorde" weer
open voor de jeugd en voor iedereen
die binnen wil komen om elkaar ge-
zellig te ontmoeten, allerlei spelen te
doen, te praten enz. Evenals vorige
avonden zal ,,de Voorde", Kerk-
straat 15, er weer bar-gezellig uit-
zien. Ook de bar zelf is erg leuk
ingericht. Komt u maar es binnen:
open-huis-a vond in „de Voorde",
donderdag avond.

Orgelconcert in Hervormde kerk.

Reeds nu delen we mee, dat de
bekende organist Christiaan Ingelse
uit Rijswijk (hij behaalde dit jaar de
Prijs van Uitnemendheid) een orgel-
concert geeft op het orgel in de Herv.
dorpskerk te Vorden op zondagmid-
dag 18 december. Het concert staat
grotendeels in het teken van Advent
en Kerst.

Kerstzang Vordense koren.

De Vordense Koren: Het vordens
Dameskoor, de Chr. Gemengde Zang-
vereniging "excelsior" en Het Vor-
dens Mannenkoor hopen een Kerst-
zang te verzorgen in daHerv. kerk en
wel op donderdag december.
Vroegtijdig willen we deze Kerst-
zang-van-de-Vordense-Koren hier
aankondigen. Er zullen ook enkele
Kerstgedichten gedeclameerd wor-
den.

Raad van Kerken

— In de week van 5 december
wordt de jaarlijkse huis aan huis
collecte gehouden, waarvan de op-
brengst bestemd is voor de kerst-
actie in Vorden Kranenburg.

— De raad van Kerken is van plan
om in de maanden maart, april en
mei een oecumenisch avondgebed te
organiseren. De bedoeling is om op
de eerste vrijdag van de maand in
een van de kerken een grote samen-
komst te organiseren. Men kan hier-
na het winkelen nog even binnen wip-
pen, om te bidden, te zingen en te
luisteren.

Vogelvereniging
"Ons genoegen91

was schooljeugd
van dienst
De afgelopen dagen werd in één der
zalen van het jeugdcentrum te Vor-
den de tentoonstelling gehouden van
de vogelvereniging "Ons Genoegen".
"Ons Genoegen" had geen beter tijd-
stip kunnen bedenken voor het hou-
den van deze expositie. Tegelijkertijd
werd namelijk in de grote zaal er-
naast de jaarlijkse feestavond van de
openbare lagere dorpsschool gehou-
den.

Hier had men coulissen opgesteld
(voorstellende een groot bos). In de
zaal werd duidelijk het gezang van
de kanaries gehoord. Het publiek
was in de waan dat het allemaal bij
het toneelstuk horde. Onbewust had
de vogelvereniging "Ons Genoegen"
een aardig steentje aan de feest-
avond van de schooljeugd bijgedra-
gen.

Overigens was de vogelexpositie
goed geslaagd. In totaal waren er
147 inzendingen. De firma Borgonjen
werd dank gebracht voor het be-
schikbaar stellen van het voer voor
de vogels. Als keurmeesters fungeer-
den de heren D. Bonhof (Apeldoorn)
en A. Hummel (Delfzijl).

Geboren: Erik Robbertsen.

Ondertrouwd: M. Bulten en L.H.
Silvold; AJ.M. Jansen en G.H.B.
Beeftink; H. Kappert en B.G. te
Kloeze; H. Otten en G.J. Kieft.

Gehuwd: R. Wolsink en M.C. van den
Broek; A.Th.B Nijhof en H.F.M, Kel-
derman; A.Ribbers en F.J.M. Besse-
link;

Overleden: B.J. Stroeve-van Dassen,
oud 77 jaar.

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Is gelukkug allemaole weer goed egoan met onzen Sinterklaos. 'k
Hadde d'r eers nog wel un zwaor heuf in of ewel zol komm'n. Met al
die gijzelingen die'w dit jaor al heb ehad maak i'j ow wel us zörge.
Zee hebt ut jao altied op luu met volle geld veurzien dus löp zo'n
kearl, die zovölle kadootjes weggif wel volle risico. Dat kan neet
anders of hee mot schatrieke wean.

Umdat ut zaoterdagmiddag now neet bepaold van 't mooist weer
was he'k um maor us opebeld um te heurn of hee d'r niks van oaver
had eholl'n. Zo'n kearl kan ok hartstikke vekeld wodd'n en dan zit i'j
d'r maor mooi met. Di zwaate pieten bunt mien ok zukke daldeejers,
die floddert maor wat rond um jonge vrouwluu de kop gek en zwat te
maken. Daor kö'j gin staot op maken as ut um de eerlukke vedeiling
van de kadootjes geet.

Hoewel e niks gin narugheid hadde, was e toch bli'j da'k effen belTn.
Un betjen belangstelling dut un mense altied goed, dus ok
Sinterklaos. Wieters wol e nog wel un paar dinge kwiet die hee op
de stoepe van wat vrogger 't gemeentehuus was, veur zich had
eholl'n umdat e dat liever neet in de krante hadde. Op mien vraoge
wat dat dan wel was zei e "um te beginnen is 't plechtugge van 'n
optoch d'r un betjen af. Vrogger leepen de winkeliers ('t bestuur
alhans)met ut kistentuug an en 'n hogen zi'jen der bi'j op achter
mien.en 't peerd an. Maor now zit zee as un stelletjen zieke kippen
achter 't glas van 'n auto en laot Sinterklaos maor in weer en wind
op de koetse 't wark opknappen, um van de koetsiers ok maor neet te
praoten. Denkeluk zal de leaftied van de hereb bestuurders hierin
ok wel un rolle spölln, de vegriezing is in Vorden vake al wieter a'j
denkt."

Noe wol e wel meteene kwiet dat die kritiek neet helemaol op zien
plaatse was umdat 'n helen intoch van Sinterklaos en alles d'r
ummehen deur de winkeliers betaald wier en beslist neet deur de
gemeente zoas in andere plaatsen wel gebrukkeluk is. Allene de
snoep veur de kinder, hoevölle wel neet, vrög al un mooien cent.
Maor zeg e, a'k dan al die kinder zie in un afgelajen jeugdcentrum
en un oavervol touwtrekkersclubhuus "(wat fijn da'w daor trechte
konnen)" dan hop ik wel dat de winkeliers d'r toch met deur gaot, ok
zonder steun van de gemeente. Kinder kö'j met un klein betjen nog
bli'j maken, groten nargens haos meer met.
Hee was t'r bli'j met dat t'r weer un stuk of wat Vordense zaken
vegroot en verandert wazzen en dat t'r weer idem zovölle
loopstallen buutenaf bi'j waarn ekommen. En now toch buutenaf
bunt, dat clubhuus daor op 't Medler, waor wi'j gebruuk van
mochen maken, daor nem ik mien petjen veur af. Wat un mooi
gebouw, ech afestemd op de behoefte en neet naor eers ebouwd en
dan zie'w wel wat t'r kump. En ok nog zonder commissie zus en
kollekte zo. Daor heb zee laoten zien dat gemeenschapszin volle tot
stand kan brengen, ok bi'j ons in d'n Achterhook

H. Leestman.



* 5 Jaar Vredegoor Elektronika
• S Jaar service en vakmanschap

Door uw vertrouwen en door onze vakkundige begeleiding was het mogelijk
een speciaalzaak voor t.v. en geluidsapparatuur in Steenderen op te bouwen.
Bij gelegenheid van dit 1e mini-jubileum
bieden wij met trots, deze schitterende
HiFi-stereo installatie van het kwaliteits-
merk 0SANYO aan.

deze set bestaat uit:

• radio/versterker. Type: DCX-1950L
• 2 x 25 watt muziekvermogen
• Fm. Mg. en Lg. ontvangst
• alle aansluitmogelijkheden ien
• kontrólemeter voor de goede afstemming
• automatische platenspeler. Type TP-525.
• snaaraandrijving
• magnetische aftastsysteem
• luidsprekers. Type ssx-635
• 3 wegsysteem
Hierbij geven wij ook nog 2 jaar garantie en de
alom bekende begeleiding en service. DCX1950L

normaal kost deze installatie 1648,- Jf jubileumprijs: 998,-

^In ons uitgebreide assortiment kleuren tv's
hebben wij ook de kleuren tv van 0 SANYO
Een uitzonderlijke kleuren tv door zijn:
• haarscherp, briljante kleurenbeeld
• simpele bediening
• tiptoets kanalenkiezer
• automatische afstemtoets
• mooie strakke kast
• afmetingen: 62 cm x 42 cm x 36 cm.
• 1 jaar all-in garantie

jubileumprijs l Du O, "

Weer 'n feestaanbieding:
Radio-cassette recorder M2444 van 0 SANYO
's Werelds grootste merk voor radiorecor-
ders. Extra pluspunten van dit apparaat zijn:
• volkomen ruisvrije ontvangst
• 4banden Fm, Kg, Mg, Lg.
• 4 Watt krachtig uitgangsvermogen
• ingebouwde microfoon
• automatische opnamesterkte regeling
• pauzetoets en bandtelwerk
echt een apparaat voor de veel eisender
onder u. Normale prijs 498,-

Tf jubileumprijs398,-

In ons zeer grote assortiment kleuren tv's en geluidsapparatuur hebben wij nog veel meer
aanbiedingen. Zie ook onze etalage's
Accessoires voor het belangrijke onderhoud van afspeelapparatuur is bij ons alles te koop

wat u maar kunt wensen, zoals
- schoonmaaktape- of spray van recorderkoppen
- platenreinigers en anti-statische pistolen
- aansluitsnoeren om alle aansluitproblemen op te lossen
- cassette- en recordertape's
- hoofdtelefoons, orthodynamische en elektrostatische typen
- pick-up naalden en elementen

Laat uw grammofoonplaten als nieuw worden, door ze te laten reinigen op onze professionele
reinigingsmachine.
U ziet beste Sint, voor de grootste keuze, vakkundige begeleiding en service, gaat u naar de
HiFi-specialistvan Gelderland.

VREDEGOOR
ELEKTRONIKA
Steenderen - Dorpsstraat 2 - Telefoon 05755-377



Een huis
vo! binnenpret

- textiel
- confectie
- klein meubelen

kijkt u maar bij

Er kannueenmaal van alles
gebeuren..
Kinderen hebben daar gelukkig nog geen weet van.
Maar u kent als moeder de risiko's wel die we nu
eenmaal allemaal lopen. Zorg er daarom voor dat
uw leven goed verzekerd is. Dan wordt er voor de
kinderen gezorgd, óók als u er eens niet meer mocht
zijn. Kom daarover praten met de mensen van
de Rabobank, dan weet u dat u een goed en
betrouwbaar advies krijgt. Er ligt tevens een
brochure U & Uw leven voor u klaar.

S Met een praktische \

PROEFPOLIS
is uw leven voor f 1O,-

'n maand verzekerd voor

\ f 5O.OOO,- x
(deze regeling geldt t/m 31 december 1977)

Het afsluiten van een levensverzekering is een
belangrijke zaak. Dat kost overleg en tijd. Sluit
daarom een Praktische Proefpolis af voor een
maand. Dat is een kwestie van even een drietal
gezondheidsvragen beantwoorden. Van deze
Proefpolis kan iedereen gebruik maken tussen de
18 en 40 jaar. Terwijl we dan samen overleggen wat
voor u de beste levensverzekering is, bent u alvast
verzekerd. En dat is een hele geruststelling.

Rabobank tS
geld en goede raad
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TOYOTA TOYOTA

Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:
TOYOTA Crown 2000 1977
TOYOTA Carina 1600 de Luxe . .
AUDI 100 L
CITROEN Dyane 6
DATSUNCherry lOOa de Luxe . . .
CITROEN 2CV6
VOLKSWAGEN Passat
citroen 2CV4
SIMCA 1 100 Spec. 4-deurs 2 stuks
SIMCA1100
FIAT 127
PEUGEOT 304 S

1975-1976
1973
1973
1976
1976
1974
1973
1975
1972
1973

. 1973

OFF. TOYOT A-DEALER

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256
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PANTOFFELS

TE KUST EN TE KEUR
MET OF ZONDER HAK;
IN MUILEN EN
MET DICHTE HAK:

W U L LI NS*
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

BOUWBOND N.K.V.
Kerstverzilvering
vrijdag 25 november van 19.00 tot
21.00 uur.

Smidsstraat 10, Vorden

a.s. zaterdag
„COIMCORDIA"

OLIEBOLLENAKTIE
voor het verstevigen van de kas

Gevraagd:

een metselaar
afwisselend werk

BOUWBEDRIJF

RONDEEL
Ruurloseweg 42, Vorden. Telefoon 1479.

Tips voor Sint Nicolaas

voor:
schilderijen
spiegels
flessen rekken
lectuurbakken
telefoonbankjes
bloemenkrukjes
minisets
kapstokken
t.v.-meubels
buikkastjes
en disco-meubels

Zie onze speciale kleinmeubels-shop op de Ie
etage
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

B. V. MACHINEFABRIEK

G. TEN HAVE
door interne verschuivingen is er
momenteel op onze administratieve
afdeling plaats voor een

receptioniste/
telefoniste/
typiste
voor de funktie achten wij het
diploma MAVO als minimaal, en
een redelijke kennis van de Engelse
en Duitse taal strekt tot aanbeveling

Geboden wordt een prettige werk-
sfeer en een goed salaris.

Zij die geïnteresseerd zijn in deze veelzijdige
zelfstandige funktie en plm. 1 8 - 2 0 jaar oud,
kunnen hun sollicitaties schriftelijk richten aan:

B.V. MACHINEFABRIEK

G. TEN HAVE
Industrieweg 8 - Vorden

VORDENSE
WINKELIERS^
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN
1977

Sint Nicolaas
geopend:
dinsdag 29 november t/m 9 uur
woensdag 30 november t/m 9 uur
donderdag l december t/m 9 uur
vrijdag 2 december t/m 9 uur
zaterdag 3 december t/m 4 uur
maandag 5 december t/m 4 uur

Dames- en herenparaplu's
Leuk Sint Nicolaascadeau

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

GESCHENKE
voor het
heerlijk avondje!

textiel en mode
/chooldermciA

raadhuisstraat tel. 1367 vordert

barendsen
ZUTPHENSEWEG15-TEL. 05752-1261

Sinterklaas is in het land
Dus ook in Vorden aangeland
Neemt u daarom alvast een fje
voorproefje uit onze bakkerij

Roomboter-
amandelstaaf

Gevuld speculaas

Dik speculaas

Roomborstplaat

Marsepein

Weekendreklame:
Staven gevuld
speculaas

Warme bakker

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

P.s. Doe uw Sint Nicolaas-bestelling vroegtijdig
s.v.p.

Woningbouwvereniging

THUIS BESTit
ii

Hiermee brengen wij onder de aan-
dacht van belanghebbenden dat de
woningcommissie Vorden op maan-
dag 5 december 1977

geen spreekuur
zal houden.

Het spreekuur op 2 januari 1978 vindt normaal
doorgang. Het bestuur.

Prachtige kinder
trainingspakken

in frisse kleuren
maat 116 t/m 164

KLUVERS Sport Totaal
Vorden, Zutphenseweg41. Tel 1318

IJSBAAN Vorden
LEDENKAARTEN
kunnen worden afgehaald op zater-
dag 3 december van 10-12 uur in de
kantine van de ijsbaan 't Hoge.

Nadien worden de prijzen van de ledenkaarten
met 50% VERHOOGD.
- Ledenkaarten

voor eerste lid van het gezin ƒ 6,00
- Voor meerdere leden uit één gezin

onder de 16 jaar ƒ 2,00
- gezinskaart ƒ 12,50

Kinderen beneden de 16 jaar vrij.
- Dagkaart boven 16 jaar ƒ 2,50

onder 16 jaar ƒ 1,00

Gegadigden voor
beheer van de kantine

worden verzocht contact op te nemen met de se-
cretaris J. F. Geerken, Vogelbosje 8, die alle ge-
wenste inlichtingen kan verstrekken.

Het bestuur



Grandioze Sinterklaasaanbieding 77
Deze veertien dagen zijn echte

Horlogedagen
De Sint geeft het als eerste of tweede horloge
(uw oude verouderd of geregeld storingen en u kunt
er beslist niet buiten)

Deze aktie is van 15 nov. t/m 5 dec.

Het zijn weer de bekende

CANDINO'S
het Zwitserse fabrieksmerk horloge

Heren
Mechanische CHRONOGRAPH
van 295,00 voor 265,00

QUARTZ L.C.D.
uren, minuten, datum enz. van 189,00 voor. 170,00

Stalen - 100% waterdicht, tot 200 m
diepte, automatische, extra beveiligd glas
zwevende ophanging van het uurwerk,
compressor kroon van 298,00
voor 268,00

IDEM IN QUARTZ
van 398,00 voor 358,00

STAAL — waterdicht, gepantserde
kroon, vele kleuren wijzerplaat
van 179,00voor 155,00

Erg mooie JONGENSHORLOGES in staal en
chroom in vele kleuren van 125,00 voor 110,00

van 89,00 voor 79,00

Dames en meisjes

van 159,00 nu 139,00

van95,00nu 82,50

van 85,00 nu 75,00

AGROOTKORMEIINK
khorlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld.

Gediplomeerd opticien

Brei plezierig
met Neveda wol
Prachtig modellenboek met
bij-de-tijdse-modellen

Uw wol-zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Je kunt niet altijd
voorzichtig
genoeg zijn

Bescherm uw gezin met d

Ongevallen
Opvang Polis

JL voor het t^ hele gezin.

Er is een uitkering na een ongeval:
• Bij blijvende invaliditeit van een gezinslid. (Bij
blijvende volledige invaliditeit wordt het dubbele
verzekerde bedrag uitgekeerd. In deze gevallen is
een extra bedrag immers extra hard nodig!)
* Bij overlijden.
* Bij ziekenhuisopname van vrouw/moeder van
een bedrag per dag voor de bijkomende kosten.
• Na ontslag uit dat ziekenhuis van vrouw/moeder
een bedrag voor de eerste periode thuis.

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

J. VAN ZEEBURG

VORDEN. Het Jebbink 11

Telefoon 05752-1531

Bal voor
Gehuwden en verloofden

Zaal „De Luifel"
Dorpsstraat 11, Ruurlo. Tel. 05735-^E

Zaterdag 26 november a.s.

Orkest „DE MOODCHERS

Reservering mogelijk

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

A

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

De Sint heeft
:

schenken

CHATEAU
M A I ' T -LARTENA C
•i

' "ON BOBDtAU» CON' [ '

Chateau
Haut
Lartenac

* * * . Queen stoiichnaya
Cautret Elizabeth vodka
Cognac whisky

Gilde ster Citroenbrandewijn 795
Gilde ster Bessenjenever

Jonge Jenever 11»

-Smit-
Slijterij-Vinotheek

Dorpsstraat 10 Morden Tel: 05752 -1391

zegt
zoveel meer dan
* ik hou van je?

juwelier - opticien - oogmeetkundige

Turfstraat 16, Zutphen

Solitair-ring in wit goud, leverbaar als (l>n/:en afliankcnjk va„kwaiiH-n <•»Kroo„e van .
V groeihriljant in diverse pri j /en. dciliamam). J

Adverteren doet verkopen

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur; zaterdags van 9.00-12.30 uur; donderdagavonds
van 19.00-21.00 uur. Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.

vH.C. l BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.).

Tel. 05753-2121

AEG-KARWEI MACHINE

HCI IS DEALER

BLACK & DEKKER

Aanbieding:
2-toeren klopboormachine «fin f\t\
DN 77 Elektronic 198,00

Vlakschuurmachine
5550.

Gereedschapkisten
vanaf..

Stalen klauwhamer
nu voor .

Aanbieding:
4-toeren AEG slagboormachine

SBZE-4M
incl. houtboren en staalboren OCA AA
verschillende slijpschijven wOOfOO

2-toeren klopboormachine
DNJ

Boormachine
5500

Cirkelzaag
DN 54

Decoupeerzaag
5530.

139,00

79,00

139,00

89,00

Handzagen
vanaf..

89,00

27,50

17,00

8,90

Uw adres voor keukens, sanitair, alle bouwmaterialen, open
haarden, ijzerwaren, gereedschappen.

Verder Black en Decker en AEG boormachines, schuurmachines,
decoupeerzagen en zaagmachines in verschillende prijsklassen en
uitvoeringen.
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Feestavond
openbare lagere
school
Gedurende twee avonden verzorg-
den de leerlingen uit de zesde klas
van de openbare lagere school dorp
hun jaarlijkse feestavonden. In de
zaai van het jeugdcentrum. Donder-
dag vond de premiere plaats voor
een niet geheel gevulde zaal.

Het hoofd der school de heer G.W.
Brinkman was desondanks blij met
de belangstelling. "Gezien de voor-
verkoop hielden we ons hart vast.
Gelukkig is het meegevallen en zal de
zaal vrijdagavond geheel uitverkocht
zijn. Verder jleelde de heer Brink-

man mede dat de school nog steeds
met beide benen op de grond staat.
Volgend jaar zullen er zelfs meer
leerlingen op school komen.

Hierna was het woord en de daden
aan de jeugd. Voor de pauze werd
het toneelstuk "Rovers en juwelen"
voor het voetlicht gebracht, pen
vrolijk stuk waarbij "boontje aan het
eind echt wel om zijn loontje kwam".
Grote hilariteit in de zaal toen de
grote bruine beer, die in het stuk
meespeelde door een al te enthou-
siaste roverhoofdman op zijn voeten
werd getrapt.

Na de pauze werd een musical opge-
voerd getiteld "De wonderbaarlijke
tijdmachine van professor Knap",
het gelukte de professor om zelfs
echte holbewoners uit het verleden
te toveren. Het einde leek uit te

draaien op een romance tussen de
troubadour en juffrouw Rozelaar.

Maar o wee plotseling knalde de
tijdmachine uit elkaar en restte
juffrouw alleen het wegpinken van
tranen.

De zaal amuseerde zich kostelijk. Na
afloop bracht de heer Joh. Norde de
kinderen en het onderwijzend perso-
neel dank voor het gebodene. De zaai
was voor deze gelegenheid versierd
met allerlei tekeningen, gemaakt
door de leerlingen van de lagere
klassen.

Vrijdagavond toen inderdaad voor
een uitverkochte zaal werd gespeeld
mocht het onderwijzend personeel
na afloop een taart in ontvangst
nemen uit handen van commisaris
(geen paniek) Barend Bluffer.

NCVB
afd. Vorden
Voor de ledenvergadering van de
NCVB, welke in hotel Bakker werd
gehouden trad ais spreker op de
heer A. Hultink uit Aalten, die re-
sortleider is van "De Macht van het
Kleine", het fonds voor de epilepsie-
bestrijding. De heer Hultink vertelde
onder andere over de verschillende
vormen van epilepsie. Epilepsie is
geen ziekte maar een ziektever-
schijnsel. De behandeling van epilep-
sie berust grotendeels op het gebruik
van medicijnen, die de aanvallen
onderdrukken.

De heer Hultink liet aan de hand van
dia's de mogelijkheden zien die er
zijn voor de behandeling, zoals kli-
nisch, poliklinisch, medische en
maatschappelijke begeleiding. Na de
pauze was er gelegenheid tot het
stellen van vragen, waarvan een
druk gebruik werd gemaakt.

Demonstratie
druktechniek
Voor de tweede maal zal er in de
galerie van de bibliotheek een de-
monstratie worden gegeven van een
druktechniek. Dit zal geschiedendoor
de samenstellers van de expositie
"Grafiek, daar kun je je druk voor
maken".

De demonstratie vindt plaats vrijdag-
avond 25 november om half acht.
Tevens zal er een rondleiding ver-
zorgd worden. De tentoonstelling die
voor iedereen gratis toegankelijk is
kan nog worden bezichtigd tot 3
december.

Dammen

Waterpolo
Gelijk spel Vordense waterpoloers

Het eerste herenzevental van "Vor-
den" heeft de competitie wedstrijd
tegen DWK uit Barneveld, welke
onmoeting in Ede werd gespeeld, met
2-2 gelijk gespeeld. In de eerste
periode nam Vorden een 0-2 voor-
sprong door doelpunten van Arjan
Mengerink. Vlak voor het verstrijken
van deze speelperiode scoorde DWK
tegen 1-2.

In de tweede en derde speelperiode
een gelijkopgaande strijd met wis-
selende kansen. In de laatste speel-
periode kwam DWK op gelijke hoogte
toen gebruik werd gemaakt van een
numerieke meerderheid. In de slot-
fase miste Henco Elbrink nog een
goede kans, zodat het bij 2-2 bleef.

Harfsen 0-3; heren 2e kl. Dash 4-
Harfsen 2 l-2^ieren Ie kl. Dash 2-
Wilh. 2 l-2J^pngens asp. Harsen-
Dash b 3-0.

Waterpolo

ProgrammaO

zaterdag 71 nov. Warnsveld
14.15 u. DVC^ftash a meisjes asp.
maandag 7 ^pt. Zutphen
18.45 u. Hansa b. Dash d meisjes asp.
20.30 u. Wilh. 5- Dash 6 dames 3e kl.;
20.30 u. Harfsen l- Dash 2 dames Ie
kl.; 20.30 u. DVO 3- Dash 5 dames 3e
kl.; 21.30 u. Bruvoc 3- Dash 4 dames
2e kl.; 21.30 u. Valto 2- Dash 2 heren
lekl.

maandag 7 nov. Vorden
19.00 u. Dash 3- Hansa 4 dames 2e
kl.; 20.00 u. Dash 4- Valto 3 heren 2e
kl. 21.00 u. Dash 5- Dash 3 heren 2e
kl.

Maandag 7 nov. Harfsen
18.45 u. Harfsen- Dash a jongens
asp.

Vordense dames verslaan Ermelo
met 1-8

Het damesteam van Vorden heeft
zaterdagavond in Ermelo een ver-
diende 1-8 zege behaald op het zwak
spelend ZE W. In de eerste periode
nam Vorden een 0-2 voorsprong door
doelpunten van Mariët Doornink en
Marleen Sikkens. Annvallend brouw-
de ZEW er in deze periode weinig
van, het geen ook in de tweede
periode het geval was. Opnieuw
tekende Mariër Doornink enMarleen
Sikkens voor twwe Vordense doel-
punten 0-4.

In de derde periode kwam Ermelo
even terug doch de Vordense doel-
vrouwe stak in goede vorm. Aan de
andere kant bracht Marleen Sikkens
de stand op 0-5. In de laatste periode
haalde de Ermelo keepster door, het-
geen de scheidsrechter niet ontging
0-6. Naadt ZWE de eer had gered,
bepaalden Mariët Doornink en Mar-
leen Sikkens de eindstand op 1-8.

Het eerste tiental van de Vordense
damclub DCV heeft thuis een verras-
sende 13-7 nederlaag geleden tegen
WSDV uit Wageningen, waardoor de
Vordenaren eeö paar plaatsjes op de
competitieladder zijn geduikeld. De f r il "i i
individuele uitslagen waren: H. Gro- VOllGV Dcil
tenhuis- H. Klein Resink 0-2; H.
Ruesink- D. Klein Resink; Th. Slutter-
D. Kromhout 02; J. Masselink- G.E.
van Dijk 0-2; J. Boudrie. Jansen van
Doorn 11; B. Nijenhuis-H. Hoksber-
gen 1-1; F. Lammers- T. Wessels 0-2;
W. Heuvink- C. Mentink 2-0; S. Wiers-
ma- G. Meyer 2-0; G. Dimmendaal- H.
Kromhout 0-2.

Hieronder volgen de uitslagen van de
in de afgelopen week gespeelde
wedstrijdenO

Uitslagen van 2 november

Hoenink- Esselink 20; Oukes-Hulshof
20; ter Beest-Wansink 02;Lankhaar-
Wassink 11; kl. Kranenbarg-Jtossel
2-0; N.N.- Sloëtjes 1=1.

Meisje asp. S.V.S. e- Dash d 3-0;
Jongens asp. Dash a- Hansa c 1-2;
jongens asp. Dash b- Hansa b 0-3;
meisjes asp. dash b- DVO 0-3; meisjes
asp dash d- Salvo 0-3; Dames Ie kl.
dash 2- Hansa 3 2-1; dames 2e kl.
dash 4- Almen 2 2-1; dames 3e kl.
dash 6- DVO 3 1-2; heren 2e kl Valto
3- Dash 3 2-1; dames 2e kl. Hansa 4-
Dash 3 1-2 heren 2e kl. Dash 5-
Voorst 1-2; meisjes asp. Dash c-

Programma voor zaterdag 26 nov.
1977

Vorden Al vrij; Vorden Bi- AD. 69
BI; Vorden B2- Sp. Lochem B2;
Vorden Cl- Wilh. SSS Cl; Gaz. Nwl.
C2- Vorden C2; Sp. Brummen C3-
Vorden C3.

Programma voor zondag 27 nov. 1977

Vorden-Reunie aanv. 14.30 uur; H.
en K. 2- Vorden 2 aanv. 12.00 uur;
Vorden 3- Sp. Eibergen 6 aanv. 10.00
uur; Sp. Neede 4- Vorden 4 aanv.
10.00 uur; Vorden 5- Bredevoort 2
aanv. 10.00 uur; Vorden 6- Ruurlo 3
aanv. 12.15 uur; Zuthania 4- Vorden
7 aanv. 10.00 uur; Vorden 8- Ratti 2
aanv. 12.15 uur.

sv. Ratti afd. zaterdag

Beekbergen l- Sv. Ratti 1; Gazelle
Nieuwland 3- Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3-
A.Z.S.V. 9; Sse 6Sv. Ratti 4.

afd. jeugd.

Sv. Ratti Al-Salandia Al; Sv. Ratti
BI-Erica B2; Oeken Cl-Sv. Ratti Cl.

afd. zondag Sv. Ratti

A.Z.C. 4-Sv. Ratti 1; V.V. Vorden 8-
SV. Ratti 2; S.V. Ratti 3 vrij

afd. dames

Sv. Ratti-Baakse Boys

Vragen aan Ged. Staten
over grondverkoop door
Gemeente Vorden

TIPS VOOR
5 DECEMBER

Mr. M. A. V.
Slingenberg uit Vorden, heeft
in verband met verkoop van
grond door de gemeente, Ge-
deputeerde Staten vragen ge-
steld. Hij wil onder meer we-
ten, of de in het> vervolg te
hanteren reglementen van dit
college niet in strtfd zyn met
het eigendomsrecht en de
rechten van de mens.

G.S. hebben namelijk op be-
paalde voorwaarden hun goed-
keuring verleend aan het raads-
besluit, dat de koper van een
bouwkavel verpachtingen oplegt.
Hij moet zpdrajzijn woning op
de aangekochte grond gereed is,
deze gedurende drie jaar zelf be-
wonen.

Doorverkoop is alleen mo-
gelijk na toestemming van B en
W. Bij niet nakomen van de
bepalingen, kan een boete van
f 10.000,- worden opgelegd. De
voorwaarde die G.S. aan hun
goedkeuring verbinden houdt in
dat in het vervolg stringentere
voorwaarden moeten worden ge-
hanteerd.

In een nu voorgeschreven mo-
del wordt een bewoning van tien
jaar en een boete van f50.000.-
bedongen, vermeerderd me: 10
procent per jaar na de juridi-
sche overdracht van de grond.

Mr. Slingenberg vraagt G.S., of
het gebruikelijk is een gemeente
die een zelfstandig beleid van
grondverkoop voert, dwingend

verdergaande beperkende bepa-
lingen voor te schrijven, nadat,
het college zijn goedkeuring
heeft gehecht aan de verkoop
van grond.

- Autonomie
Hij wil weten of bij het goed-

keuiingsrecht van G.S., in het
vlak van de ruimtelijke ordening
in gemeenten diepgaand, dwin-
gend en dirigistisch is begrepen.
Voorts of G.S. niet van mening
zijn, dat dergelijke verstrekken-
de voorschriften aan gemeente*
besturen, niet in strijd zijn met
de gemeentelijke autonomie.

Mr. Slingenberg vraagt of G.S.
een gemeentebestuur niet in
staat acht zelf een strenge selec-
tie vari aspirant-bouwgrondko-
pers toe te passen.

Voorts of het college zich kan
voorstellen, dat gemeenten zich
tot de Kroon zullen wenden ajs
geen goedkeuring wordt ver-
leend. Zal, zo vraagt mr. Slim»en-
berg zich af, een en ander re-
delijke bouwplannen niet ernstig
kunnen vertragen, terwijl er nog
steeds een woningschaarste
heerst en er onvoldoende werk-
gelegenheid is in de bouwsec-
tor.

Gaat u een pakje per post verzen-
den, zorg dan voor een stevige ver-
pakking met een adres op, maar ook
in het pakje. Bezorg het niet te laat op
het postkantoor want de P.T.T. heeft
het druk.

Hoe duur en hoe groot het cadeau
van de Sint ook mag zijn. Nooit verge-
ten er iets persoonlijks van te maken,
door b.v. op een speciale manier in te
pakken.

Denk ook eens aan de ouderen bij u
in de buurt. Weet u een alleenstaande
bejaarde te wonen? Bedenk daar dan
eens iets aardigs voor.

Betrek vooral alle zieken in het
feest. Zo'n gezellige dag zal bijdragen
tot hun genezing.

Vorden S (veterane n elftal) in nieuwe trainingspakken

Het veteranenelftal van de voetbal-
vereniging "Vorden" dat in de com-
petitie uitkomt onder de naam Vor-
den 8 is door het autobedrijf Groot
Jebbink in nieuwe trainingspakken

gestoken.
Deze geste van "Drikus" die zelf als
supersnelle rechterspits deel van dit
elftal uitmaakt, is bijzonder op prijs
gesteld.

Rest ons nog te vermelden dat de
trainingspakken voor het 7e elftal
onlangs werden aangeboden door C
de Wild in Zutphen (beter bekend
als de wasautomatenspeciaiist).

Jong Gelre
Vorden geeft
heruitvoering
toneelstuk
„Zwarte kunst
op de
dageraad"

Opbrengst voor
zuster Trix van Kuik
in Ethiopië

De afdeling Jong Gelre te Vorden
heeft besloten om het onlangs opge-
voerde toneelstuk „Zwarte Kunst
op de Dageraad" nogmaals ten
tonele te brengen. Dit blijspel in
drie bedrijven, dat geschreven is
door J. Frieling, zal door de
toneelgroep van Jong Gelre op
woensdagavond 30 november wor-
den opgevoerd in zaal Schoenaker.
Behalve op de beide feestavonden
van de gezamenlijke landbouworga-
nisaties Gelderse Maatschappij van
Landbouw, Plattelandsvrouwen en
Jong Gelre, werd het stuk ook op
woensdagavond 16 november
gebracht voor de bewoners van de
bejaardencentra De Wheme en Villa
Nuova.

Voor zuster van Kuik
„Wij hebben dit gedaan om aan het
verzoek van velen tegemoet te
komen en mede door het grote suc-
ces, gezien de reakties van de ruim
550 personen op de feestavonden"
aldus Dick Regelink, voorzitter van
Jong Gelre. „We hebben besloten
dat de gehele netto-opbrengst ten
goede zal komen aan het werk van
zuster Trix van Kuik uit Zutphen,
die werkt onder de melaatsen van
Addis Abeba in Ethiopië.
Zuster van Kuik is momenteel in
Nederland bij vrienden en we hopen
dat ze nog even tijd vrij kan maken
om het stuk te zien. Ze vertrekt bin-
nenkort weer naar Ethiopië".

Zwarte kunst op de dageraad wordt
gespeeld door vier heren en vijf
dames. Regisseur is de heer Evert
Klumper uit Vorden, die dit al meer
dan twintig jaar doet voor Jong
Gelre.
Korte inhoud: Een donkerblonde
waarzegster verteld aan de "droge"
boerenzoons Kees en Joop, dat ze
allebei binnenkort zullen kennis-
maken met een beeldschone jonge
vrouw. Een lichtblonde en een
donkerblonde. De jongens denken
dat de waarzegster haarzelf bedoeld
heeft, en daarom willen ze haar alle-
bei vragen. Maar, alleen weten ze
nog niet hoe...
Op bijgaande foto een snapshot uit
een van de voorgaande opvoerin-
gen.



Komen aanlopen.
Siamees poesje, zwerft al
weken rond. Margrietlaan 14,
Vorden. Tel 05752-2142.

JONG GELRE
wegens enorme belangstelling
heropvoering van het toneel-
stuk

ZWARTE KUNST
OP DE DAGERAAD

op woensdag 30 nov. a.s. in
.zaal Schoenaker. Aanvang
19.30 de opbrengst van deze
avond komt ten goede van het
werk van zuster van Kuik.

Welke mevrouw wil ons huis
schoonhouden op de maan-
dagmorgen.
Fam. J. W. van Bolderen, Het
Kerspel 17, Vorden. Tel.
05752-2761.

KNOOPKUSSENS
een welkom Sint Nicolaasge-
schenk voor jong en oud.
Deze vrijdag speciale prijs

/29,75
Handwerkhuls DEKKER,
wekelijks aanwezig op de
markt in Vorden.

Sint en Piet
z.g.a.n.
B.B.H.H.
T.E.A.B.
Telefoon 2523-2024

Sint Nicoteas ideeën
Naaimachinegaren
200 m per klosje, 19 goede
kleuren in een doosje
per doos.» 19,95
Van Piet
Een kartelschaar van . . . 14,00
Van Sint
Een rokspuit van 21,50
Van?
Een handig reissetje 7,50

Lammere
Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971
heeft hét allemaal voorra-
dig.

Breiwol 10 kleuren voor vele
doeleinden geschikt. Nld.
2'/2-3. Per bol 1,35. Zak van
10 bollen deze week slechts

12,50
Handwerkhuis DEKKER
Wekelijks op de markt in
Vorden.

Jong Gelre
LEDENVERGADERING

vrijdag 25 nov. a.s. met film
van Louis de Funes.
Gratis toegang,
in hotel Bloemendaal

CHOCOLADELETTERS"
Van 2 voor ƒ 1,19 tot ƒ 15,00
per stuk en er tussenin.
Banketbakkerij
J. Wiekart

LET OP: NIEUW

kom ook even bij Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

Kunstgeblttenreparatie

EN TOCH . . IS

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderdulkersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

Natrtumarme
dieetprodukten

DROGISTERU
de Olde Meufle
Dorpestraat 9, tel. 1801

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens .Dagblad

G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !

l . ' l n u l l I l . i 7 i ' l ."> l l
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Woningbouwvereniging

„THUIS BEST
Het gemeentebestuur van Vorden heeft onze
vereniging grond te koop aangeboden ter realisering
van woningen in de koopsector. Het bestuur heeft be-
sloten om, bij voldoende belangstelling, in aansluiting
op, of gelijktijdig met de bouw van 16 woningwetwo-
ningen in Brinkerhof II, op het aangeboden perceel
grond een blokje van vier woningen te realiseren te re-
aliseren in de koopsector. De te bouwen woning bevat
een woonkamer, open keuken, bijkeuken, schuur
drie slaapkamers en een badkamer. De woning is
voorts voorzien van een gasgestookte C V-installatie.
Conform de bij de aanbieding van de grond gestelde
voorwaarden dienen de woningen verkocht te worden
aan bewoners van een woningwetwoning waarbij de
voorkeur uitgaat naar diegenen die ook werkzaam
zijn in de gemeente Vorden. Voorts zullen, bij
verkoop, de gegadigden uit de lagere inkomensklasse
voorrang genieten.
Als indicatie kunnen wij mededelen dat de koopsom
zal liggen omstreeks ƒ 96000,-- tot ƒ 102.000,- inclu-
sief grond en exclusief garage en aansluit kosten.
Verkoop geschiedt onder voorwaarde "kosten
koper". De mogelijkheid om een garage te bouwen is
in principe aanwezig. De onderhavige woningen
komen in aanmerking voor een z.g. rijkspremie die
maximaal ƒ 4000,-- (in het eerste jaar) kan bedragen.
Wij verzoeken belangstellenden, binnen veertien
dagen, schriftelijk te reageren onder opgaaf van het
laatst genoten inkomen.
Bij voldoende belangstelling zal t.z.t. een voorlich-
tingsavond worden georganiseerd.
Ten aanzien van de verkoop behoud het bestuur zich
alle rechten voor.

Het bestuur

Kleinmeubelen
Poefs
echt leder

allemaal leuk om te geven

zie etalages zie etalages

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Telefoon 1421

Sparen
voor iedereen

VORDEN

Makelaars- en ass.kantoor

VAN ZEEBURG
Het Jebbink 11
Telefoon 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Zoekt Sint Nicolaas iets
voor de heren ga dan
eens bij Helmink kijken
herenpullovers
vesten
sjaals
sokken
zakdoeken
pyama's
handschoenen
en vele andere mooie geschenken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Gemakkelijk kiezen uit
zo'n grote kollektie
LEDERWAREN

Luxe damestassen
al vanaf 17,50

Da 's mooi meegenomen

voor Sint Nico/aas

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Adverteren doet verkopen

Extra voordelige
aanbiedingen
Golden Delicious
2 kilo..

Stoofperen
l kilo..

Soepgroente
Vers gesneden. 150 gram

Maandag tot en met woensdag
Boerenkool
Gesneden. 500 gram

Weekend-reklame bloemen
Chry santen
Gemengd

2,29

1,49

0,85

1,10

3,95

Nu hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar

onze specialiteit:
modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Sint en Piet
Vinden volop keuze in

koffers attaché - documentmappen
clippers - weekendtassen - school-
tassen - rijbewijs etuis - portefuilles
en portemonnais

* luxe damestassen
* sportieve schoudertassen
* tuiglederen damestassen

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Telefoon 1421

Natuvit vezeltabletten voor
een natuurlijke stoelgang

We eten graag lekker, maar ons moderne
voedsel is /o verfijnd dat het vrijwel geen onver-
teerbare bestanddelen (ve/elstollen) meer beval.
Juist de/e ve/elstoüen /ijn van groot belang
voor een ge/onde spijsvertering en /orgen voor
een natuurlijke stoelgang.

Dit gemis kunt u nu aanvullen met Natuvit
vezeltabletten, die een goede spijsvertering
bevorderen. Resultaat: u voelt /ieh beter en de
stoelgang geeft geen problemen meer.

Natuvit ve/eltabletten,
puur natuur: /e bevatten
ve/elstollen uit /.emelen in
boog geconcentreerde vorm.
Gemakkelijk in te nemen.

Prima voor uw algehele
eonditie. U merkt het al
na een paar dagen.

vezeltabletten

vezeltabletten
Be\allen IK-l hcsk- uil tic /eind.

Haal N a t u v i t vezel-
tabletten bij:

Parfumerie SchoonheidssalonDrogisterij

„DE OLDE MEULLE"
Dorpsstraat 9, Vorden. Tel. 1301.

Voor Sint Nicolaas
D boteramandelleters
D banketletters
D chocoladeletters
D speculaaspoppen
D gevulde speculaas
D kleine speculaasjes
D borstplaat

Wij verzorgen gaarne uw bestellingen

„'t Bakkerswinkeltje"
A. G. Schurink - Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

- ook goed in reformartikelen -

Koerselman voor de betere merken
o.a. Barby - Sindy - Charlie's Angels - Tienerpoppen - Big Jim - Action man -
Active man - Man van 6 miljoen - Jongenspoppen en accessoires - Lego - Nopper
Meccano - Playmobil - Ministeck - Steengoed - Ambitoys - Brio - Playskool -
Fisher Price kleuterspeelgoed - Matchbox - Siku - Tonka - Mini power auto's -
Brittains - Ertl boerderij modellen - Matchbox - Hasaqawa - Heller - Sliedrecht -
Pola bouwdozen - First Love - Clipper - Jumbo - MB - Sio -Ravensburger -
Selecta spellen en puzzles - Talens Kleurlanders - Homas sjoelbakken en jodel-
banen - Sliedrecht E10 - Delta - Havensysteem - LOCO speelleersysteem -
Carrera autobanen - Marklin HO treinen - Mamod - Wilesco - Mecano stoom-
machines - Kinderboeken - Pluche beesten - Poppenhuizen en meubels - Poppen-
kasten en poppen - Fornuisjes - Serviesjes - Kralen enz. enz.

Voor een enorme keus
't is Koerselman waar Sint

Service staat bij de Vordense Winkeliers voorop.

Ze doen graag hun best om u op een
prettige manier te adviseren.

En in Vorden kopen betekent dat u meedoet in
de grote waardebonnen aktie.

Vordense
Winkeliersvereniging

En in welke plaats gaat de service
van de winkeliers zover dat
u uw prijs thuisbezorgd krijgt?
alleen in Vorden



AMITSUBISHI
AUDIO SYSTEMS

HiFi apparatuur
voor een

betaalbare prijs
2 jaar volledige

fabrieksgarantie

Keuze uit:

Tuners
Versterkers
2 x 25 en 2 x 50 watt

Luidsprekers
Cassettedecks
Platenspelers

Exclusief dealerschap
voor zutphen en omstreken

MITSUBISHI
AUDIO SYSTEMS

Woensdag

23 november
wordt onze geheel

gemoderniseerde zaak

heropend

Wij houden

OPEN
HUIS
op vrijdag
25 november
en nodigen u gaarne uit
onze zaak te bezichtigen

kleurentelevisie
type Fahnrich
^51 cm beeld

frontluidspreker
- sensomatic kanalenkiezer

monduul chassis 4
6 Speciale prijs l

kleurentelevisie
type Kornett
- 66cm. beeldbuis
- frontluidspreker
- sensomatic kanalenkiezer
- monduul chassis ^ QQQ

Speciale prijs l CKK9/

Hifi Stereo
tuner/versterker
type Profi Studio
- 2x80Watt
- 5 voorkeuzetoetsen

ingebouwd Dolley chassis
- D.L.P.F, filter 1695,-

VOORAAN IN SERVICE - VOORAAN IN TECHNIEK

Weg naar Laren 56 Zutphen Tel. 05750-13813



Uit onze
slijterij

Boomsma Berenburg
1 liter van 1498 voor

Bokma jenever
1 liter van 1555 voor

Jaaenneister
0,75 liter van 1495 voor

en White whisky
r van 1698 voor .....

florijn Vieux
Utorvan 1495 voor

Florijn jenever
1 liter van 1250 voor

Bloemen en planten^
pracht droogboeket

NU • 4TK
Oiv. Groene planten l l «*
nu.

Uit onze broodboetiek
6 Rozijnentimpen
van 145 voor*.

Boerenkrentebrood met spijs 298
Voor

Tip-Top Tieners 109
ZakèlOstuks

Uit onze kaasboetiek
Jonge kaas TQQ
1000 gram • W

f eestpakket met steak
Inhoud: 80gram Boursin met knoflook,
125 gram Rambolitian, 250 gram Camem-
bert Prélat. Nu

Extra groente re k/a me
maandag

Uien
Skilo
Rode kool
Kilo

dinsdag
Hutspot
pak •
Witlof
500 gram

woensdag
Gekookte bieten
500 gram
Bananen
Kilo..

A&O
SUPERMARKT

2000
Al bers- Vorden

Door Gods goedheid, wer-
den we verblijd met de ge-
boorte van een welgescha-
pen zoon
We noemen hem

ERIK
Henk en Dinie

Robbertsen
Vorden, 15 november 1977
Nieuwenhuisweg 2

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze zoon

JEROEN

Lengte 51 cm, gewicht 3750
gram

Wim en Manny
v. d. Logt

Vorden, 21 november 1977
Brinkerhof 55.

Aan allen onze hartelijke
dank voor de felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die wij bij
ons 25-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

H. W. Lindenschot
J. H. Lindenschot-Blom

Vorden, De Stroet 8 „
Aan allen onze hartelijke
dank voor uw belangstelling
gelukwensen en geschenken in
welke vorm dan ook ter gele-
genheid van ons 55-jarig
huwelijk ontvangen.

H. Lindenschot
J. G. Lindenschot-

Bouwmeester
Schuttestraat 13, Vorden.

Voor uw blijk van medeleven,
ontvangen na het overlijden
van onze vader, grootvader en
overgrootvader

Albert Groot Wassink
zeggen wij u hartelijk dank
Uit aller naam:

A. Korten-Groot Wassink
D. J. Korten

vorden, november 1977

U vraagt wij draaien
u draait 2024 of 2523 en wij ij
komen, Sint en Piet
Eigen Sint is Goud waard -
Tel. 2024-2523

Jtjjkimlitiil
MARSEPEIN
grote sortering
Banketbakkerij
J. WIEKART

uis de Funes op de
LEDENVERGADERING

van Jong Gelre vrijdag 25
nov. a.s. Gratis toegang,
in hotel Bloemendaal

Kent u reeds onze originele
"SCHAPENWOL"
in 5 prachtige kleuren. Deze
wol van het Nederlands
Schaap, is een puur natuur
kwaliteit. Slechts 4,95 per 100
gram.
Handwerkhuis
DEKKER
Markt - Vorden iedere vrijdag

Sint en Piet komen in Vorden
dat kan gezellig worden
Bestellen??
2523 of 2024bellen!!

Te koop: een paar noren maat
35. Zwart ƒ 35,00. G. J. Jan-
sen, B. v. Hackfortweg l,
Vorder^

Gevraagd: Inpakker(ster)
voor halve dagen,
na de middag.
Jansen's Metaalwaren
Vorden. Tel. 1564.

Gevraagd: Huishoudelijke
hulp, twee ochtenden per
week. Thate, Den Bramel,
Almenseweg47. Tel. 1432.

Te koop: Goud en zilver fa-
zanten op kleur.
D. Bosman, Enzerinckweg
8, Vorden.

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Alleenstaande zoekt woon-
ruimte in Vorden.
Tel. 05752-2043

U zoekt een idee voor een
Sint gedicht

Banketbakkerij
J. WIEKART
Tel. 1750

De Zwem- en Poloclub
Vorden '64

kunnen Sint en Piet
bij u brengen

Bel nu 2024 of 2523

HERMAN KAPPERT
en
BERNDINA GEERTRUIDA TE KLOEZE

gaan trouwen op vrijdag 2 decem-
ber om 11.00 uur in het gemeente-
huis ,,Kasteel Vorden".

Dagadres: zaal schoenaker te Kranenburg.
Receptie 's avonds van 19.00 tot 22.00 uur.

Vorden, november 1977
Ruurloseweg 87

HENK OTTEN
en
GERDA ROUWENHORST - KIEPT

geven u hiermee kennis van hun
voorgenomen huwelijk op vrijdag 2
december 1977 om 14.00 uur in het
gemeentehuis „Kasteel Vorden" te
Vorden.

De kerkelijke bevestiging vindt
plaats om 14.45 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Vorden door Ds.
J. Veenendaal.

Als u ons en onze kinderen met dit nieuwe ge-
zinsleven wilt feliciteren, hebt u daartoe de gele-
genheid van 16.00 tot 17.30 uur in hotel Bakker.

Vorden, november 1977
Dr. W. C. H. Staringstraat 11-Mispelkampdijk 7
Toekomstig adres: Mispelkampdijk 7, Vorden

Enige kennisgeving voor Vorden en omstreken

Op 21 november 1977 is overleden onze lieve moeder,
grootmoeder en zuster

Johanna Hendrika Gerharda Swart-Postel
weduwe van Hermanus Swart

In de ouderdom van 88 jaar.

Vorden: H. Swart
A. Swart-Peereboom
en kinderen

Lochem: A. E. Postel-Swart
C. F. Postel
en kinderen

Lochem: A. G. Postel-Gorter
Lochem: D. Postel-Olthoff
Lochem: C. H. Postel

M. Postel-Oudendijk

Mij spreel^k bloftime een tale...

Vorden, "Het Enzerinck"
Correspondentieadres: Holskampweg 2, Vorden

De begrafenis zal in stilte plaats vinden.

Heden is van ons heengegaan mijn man, zwager en
huisgenoot

HENDRIK RIEFEL
in de ouderdom van 80 jaar

G. W. Riefel-Memelink
A. Memelink
Fam. R. J. Harmsen

Vorden, 22 november 1977
Oude Borculoseweg 2

De rouwdienst zal worden gehouden op 26 november
1977 in het Jeugdcentrum, Insulindelaan, Vorden.
U wordt uitgenodigd om 11.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden om 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor de vele blijken van belangstelling,
bloemen en cadeau's, ontvangen tijdens
de opening en het 175-jarig bestaan be-
tuigen wij allen onze oprechte dank.

Fa. Gebr. Barendsen
Zutphenseweg — Vorden

Tips voor
Nicolaas

Voor:
borduurpakketten
knooppakketten
zakdoeken met geschenken
dusterschorten
sjaals
vesten en pullovers
handschoenen
verpakte baddoeken
tafelkleden
nachthemden en dusters
pyama's

U w adres...

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Nieuwe uitgaven van het
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP
1. Statenvertaling, weer in duidelijke taal.
Formaat 12 bij 18,5 cm ƒ 14,50
2. Nieuwe 2-koloms bijbel, voorzien van tekstverwijzing.
Formaat geschikt voor colbertzak of damestasje.
Dit jaar nog ƒ 16,50
3. Handbijbel met opzoekflap formaat 9,5 bij 14,5 cm, in
verschillende uitvoeringen en kleuren, van 22,50 tot 42.50
4. Huisbijbel voor zelfstudie, marge voor eigen aantekenin-
gen, tekstverwijzigingen, landkaartjes, enz.
Formaat l71>ïj~2Jcm ƒ 32,50
5. 'Groot nieuws voor ' J' - geïllustreerd, een herdruk met^OO
foto's. Formaat 20 biiT7 cm f 19,90
6. Bijbelleesgids 1978. dagelijkse hulp bij het bijbellezen.
Formaat 11 bij 18 cm ƒ 8,75
7. 'De werkers in de Wijngaard', Matt. 20:1-16 verteld voor
kleuters en geestelijk gehandicapten.
Formaat 20 bij 20 cm ƒ 5,25
8. Series kerstkaarten, geschilderd door Kees de Kort.
Per setje van 5 ƒ 2,50
Belt u tel. 1344 en uw bestelling wordt gratis bezorgd.

Wij hebben 5 nieuwe
bavaroise taartjes aan onze
sortering toegevoegd,
in de smaken

hazelnoot - koffie - mocca
chocolade - Grand-Marnier en
rijst

fteklame vrijdag en zterdag:
Rizalacondó
rijstpudding

Banketbakkerij

J.WI KAR1
Burg. Galleestraat Vorden Tel. 1750

extra S/nt Nicolaasaanbieding:"

Uni overhemden
wit/beige *• -j
bleu en bruin nu .. l / r

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

WILSON
GLENNY

Stijl
De puur natuurlijke souplesse van

scheerwol, vertaald in stijlvolle pakken.
Wilson & Glenny slaagt erin,

nonchalance en elegance onnavolgbaar
te verenigen in één kostuum.

eksklusief bij herenkledingspecialisten

tcMtiel en mode
/chooldermcifi

raadhu»«traat tol 1367 vonten
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