
Donderdag 4 december 1975
,S7<* jaargang nr. 39

Uitgave- Drukkerij Weerere B.V., Nieuwstad 12
Vorden - Postbus 22 - Telefoon 05752-1404
Giro 1205867 Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ20,— per jaar
KOI respondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
VVolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

EN LAVAS

MEDEDELINGEN WERKGROEP
LEEFBAARHEID VORDEN
Aangezien Lavas' kleine Fiat aan een beurt
toe was, stond de goede man brj Hilversum
te liften en het was voor het eerst dat hrj
zodoende Pfeffer zou ontmoeten. Een blau-
we Cadillac stopte. Achter het stuur van
de grote wegkruiser zat de sprietige Pfef-
fer met z'n kromme neusje, als een papa-
gaai in een kever. De stoel was zover naar
voren gesteld als 't maar even kon. Pfef-
fers voet kon net brj de rem. Z'n linkerbeen
mocht hrj vergeten, want de wagen bezat
een automatische transmissie. Het was een
bijna 6 meter lange Sedan de Ville, met een
cilinderinhoud van ruim 8 liter. Pfeffer
greep de handle van de transmissie en se-
lecteerde. Geruisloos gleed de limousine
weg.
Lavas overhandigde z'n kaartje. Pfeffer gaf
hem het zijne er voor terug. Hrj stelde vra-
gen. Er volgde een geanimeerd gesprek.
Vlak voor Amersfoort verliet Pfeffer de
autobaan: — Even m'n vrouw inladen. Pre-
cies zo zei hij het. Even later begreep La-
vas de uitdrukking. Een enorme blonde met
op d'r gezicht een uitdrukking van ver-
heven gestrengheid, („Walkyre" dacht La-
vas), installeerde zich zuchtend op de ach-
terbank en vroeg op koele toon: — Jacob,
wie is die man?
Lavas boog en stak haar z'n hand toe. Ze
knikte genadig, maar negeerde de hand. Ze
richtte zich opnieuw tot Pfeffer: — Jacob,
wie brengt ons morgen naar Schiphol?
Pfeffer zuchtte. — Ik denk aan een taxi,
Lenore. — Ik wil geen taxi, Jacob! Ik rij
alleen met de Cadillac, Jacob.
- We gaan vier weken naar Australië, leg-

de Pfeffer Lavas uit. Lavas keerde zich tot
de bazige vrouw en bood aan te rijden. —
Ik heb toch een vrije dag, zei hrj. Beiden
zwegen. Toen zei Pfeffer: -- Dat kan ik
niet aannemen. -- Dat kunt u wel, ant-
woordde Lavas. Na een poosje zei Pfeffer:
- Dan moest u het stuur maar alvast eens

van rmj overnemen. Ze geschiedde. De wa-
gen met rem- en stuurbekrachtiging liet
zich met een pink bedienen. Dat was vooral
een groot voordeel bij het parkeren: — Als
de motor loopt, zei Pfeffer, — draai je hem
overal uit en in. — Zo is dat zei Lavas, —
maar we zullen nog wel eens moeten tan-
ken. — Als u maar weet dat wij haast heb-
ben, zei Pfeffers vrouw. Lavas knikte.
Er heerste een ijzig zwijgen. In de spiegel
zag Lavas dat de Walkyre verveeld van
zich af keek. -- Van buiten vermoedelijk
mooier dan van binnen, dacht Lavas. Pfef-
fer legde een hand op de arm van Lavas

en vroeg: -- M'n waarde meneer Lavas,
wat denkt u van de mensen? Lavas, na
enig nadenken, antwoordde: -- Om u de
waarheid te zeggen, ik heb ze meestal om
te beginnen niet hoog genoteerd staan. Tot-
dat het tegendeel blijkt! En dan kunnen ze
ook een potje brj me breken. De meeste
mensen vallen tegen. Ik ken er die met de
verbetering van hun leefbaarheid zo druk
bezig zijn dat ze gemakkelijk dezelfde be-
langen van hun naaste vlot op de tocht zet-
ten. En dat met even veel tact en naasten-
liefde als dat van het achtereind van een
mannelijk varken. Pfeffer schaterde, maar
van achter hen klonk snijdend de stem van
de koele blonde: — Een beetje meer kies-
heid in uw bleedspraak zou u niet misstaan.
De opmerking negerend vroeg Pfeffer vlug:

- Wat hoorde ik, worden er bomen ge-
plant aan de Zutphenseweg in Vorden. La-
vas: — Ja, het planten van bomen is „ge-
pland". De Gems bijvoorbeeld wil wel maar
laten ze nou net op de grens van de par-
keerplaats en de ingang van de heer Drj-
kermans een zware elektriciteitskabel ge-
legd hebben. Zet daar maar eens een boom
bovenop! De heer Eljerkamp, onze brave
VVV-secretaris geeft het goede voorbeeld.
Ook de heer Van Asselt wil meewerken. Er
zullen binnekort een paar mooie plantanen
worden geplant. Jammer, dat de heer Hel-
mink nog niet wil meewerken, evenmin als
z'n buurman. Toch hebben we goede hoop
dat redelijke argumenten ook bij hen in-
gang zullen vinden.
— Het is een mager geloof z'n vertrouwen
op de hoop te stellen. Het was de Walkyre.
Lavas dacht — Hoe komt ze aan zo'n boe-
kenzin ?
Toen gebeurde het. Pfeffer wees en zei: Hé,
neem die afrit Lavas! Dan kunnen we tan-
ken. Lavas stelde het grote intermitterende
licht van de richtingwij zer in werking, keek
in de spiegel en boog af. Op dat moment
voelde hij zich van achteren bij z'n kraag
gegrepen: — Niet naar rechts! riep zij, wij
hebben benzine genoeg! Er was een ogen-
blik van weifeling, een ogenblik te veel! De
bijna 2500 kg wegende Sedan ramde paal
na paal van de afzetting. Door snel tegen-
stuur kon Lavas nog net voorkomen da
alle brandstof pompen van het station „en
passant" werden meegenomen
Pfeffer sprong er 't eerst uit. De vrouw Le-
nore schold Lavas uit voor alles wat lelijk
was. Toen Pfeffer tweemaal om de wagen
heengelopen was zei hij: — 't Is een enor

me meevaller. Alleen het linkervoorspat-
bord. Ik reken er wel op dat je ons met
deze kar naar Schiphol brengt. Ik zal op-
dracht geven dat de schade later hersteld
wordt. De verzekering betaalt. Lavas stak
z'n grote hand uit en rukte aan de arm
van Pfeffer: — Telegrafeer me dag en uur
van aankomst over drie weken in Amster-
dam. Ik breng je en ik haal je!
Van dit ogenblik af waren Pfeffer en Lavas
vrienden. Voor Werkgroep

Leefbaarheid Vorden
v. D.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
KERST-AKTIE VAN DE
RAAD VAN KERKEN

De voorbereidingen zijn reeds getroffen om
ook dit jaar weer namens de Raad van
Kerken te Vorden-Kranenburg een KERST-
ATTENTIE, een KERST-GROET te verzor-
gen voor en te bezorgen bij zieken thuis, in
de ziekenhuizen en verpleegtehuizen en bij
hoog-bej aarden in onze gemeente.
Om deze attentie mogelijk te maken, om
ons allen er bij te betrekken, wordt er een
rondgang gehouden; in de week van 8-13 de-
cember. We willen in deze rubriek graag
uw goedgeefse aandacht er voor vragen. De
Kerkeraden en Parochiebesturen stellen het
ten zeerste op prijs, dat de plaatselijke
Raad van Kerken, geholpen door gemeente-
leden, deze kerst-attentie wil verzorgen.
Laten wij het samen door onze gaven mo-
gelijk maken. Deze kerst-groet wil zeggen:
we denken aan elkaar, aan de zieken, aan
de hoogbejaarden. Zo willen we het laten
merken. Zeker rond Kerst.

KERSTZANG VORDENSE KOREN
Met en tussen de drie Vordense koren: Het
Vordens Dameskoor, de Chr. Gemengde
iangvereniging „Excelsior" en het Vordens

Mannenkoor is reeds overleg gepleegd om
de KERSTZANG dit jaar te houden op ZA-
TERDAGAVOND 20 DECEMBER in de
Hervormde dorpskerk. Er is ook samen-
zang van enkele bekende Advents-Kerst-
.liederen. Enkele gedichten zullen gedecla-

Koerselman
cassettes
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GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

10-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de navolgende onderwer-
pen ter sprake t.w.:

1. Informatie over PAS-65.
2. Beleidsnota (wetgeving).

Ad 1.
Informatie over PAS-65.
Op l december j.l. is de PAS-65 geldig ge-
worden. Waarschijnlijk zullen veel oudere
mensen er al meteen gebruik van maken
terwijl anderen - die er tot nu toe nog geen
gehaald hebben - er door de mond-tot-mond
reclame op een later ogenblik toe besluiten
om er een aan te vragen.
Hieronder volgen bedrijven en instellingen
die reduktie verlenen.

Openbaar vervoer.
Op het reizen per tram of bus of metro, het
z.g. lokale en streekvervoer in heel Neder-
land, wordt een reduktie van ±50% gege-
ven. Over het algemeen zal de reduktie op
de stadslijnen alleen verkrijgbaar zijn op de
plaatselijke geldende meerrittenkaarten.
De Nationale 4-rittenkaart Pas 65 a ƒ1,20
geldig op alle stadslijnen zal verkrijgbaar
zijn per l januari 1976 op de NS-stations.

Openbaar kunstbezit.
De Stichting Openbaar Kunstbezit verleent
aan houders van de PAS-65 reduktie op het
abonnementsgeld van het jaaralbum met
de daaraan verbonden faciliteiten. De nor-
male abonnementsprijs bedraagt ƒ24,—;
het gereduceerde abonnement gaat ƒ 20,—
kosten. Administratie-adres: Openbaar
Kunstbezit, Ruysdaelstraat 96, Amsterdam-
1008, tel. 020-732680.

Bibliotheek.
Voor houders van een PAS-65 wordt het
bedrag, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van
de Wet op het openbare bibliotheekwerk,
vastgesteld op ƒ l,— per tijdvak van twaalf
maanden. Anders gezegd: houders van de
PAS-65 kunnen vanaf l december 1975 voor
één gulden per 12 maanden gebruik maken
van de openbare bibliotheken. Het is wel
gewenst ter plaatse contact op te nemen.

Musea.
Alle 24 Rijksmusea en de meeste van de
ruim 400 andere musea in Nederland heb-
ben toegezegd een belangrijke korting te
verlenen op de entreeprijzen.

Bioscopen.
De Nederlandse Bioscoopbond heeft in het
reglement inzake entreeprijzen voor perso-
nen van 65 jaar en ouder aangegeven dat de
leden-bioscoop-exploitanten zijn gehouden
elke persoon van 65 jaar en ouder volgens
de bepalingen van dit reglement tegen ge-
reduceerde entreeprijzen toegang te verle-
nen tot de door hen geëxploiteerde perma-
nente bioscopen. Over de dagen/tijden
waarvoor de rfeduktie geldt, is het wenselijk
kontakt op te nemen met de plaatselijke
bioscoop-exploitanten.

Stijldaiisen.
Van de besturen van de Nederlandse Bond
van Dansleraren en de Nederlandse Ver-
eniging van Dansleraren is bevestiging ont-
vangen, dat de aangesloten dansleraren, die
speciale lessen voor bejaarden organiseren,
aan houders van de PAS-65 deze danslessen
aanbieden tegen sterk gereduceerde tarie-
ven.

Volksdansen.
De Nederlandse Volksdansvereniging (de
NEVO), die onder meer de deskundigheid
van het lesgeven aan bejaarden bevordert,
zal eveneens bevorderen dat deze lessen te-
gen sterk gereduceerde tarieven worden
gegeven voor houders van de PAS-65.

Sport.
Van de Nederlandse Federatie van Betaald
Voetbalorganisaties (FBO) ontvingen vrij
bericht, dat zij ermee instemt, dat de hou-
ders van de PAS-65 reduktie krijgen op de
toegangsprijzen bij de wedstrijden van be-
taald voetbal.

PAS-65 als legitimatie.
De PAS-65 wordt door vele instellingen als
legitimatiebewijs erkend. Zij wordt als zo-
danig onder meer geaccepteerd aan de lo-

ketten van de PTT en de banken in Neder-
land met uitzondering van die gevallen
waarin een door deze instellingen verstrekt
legitimatiebewijs (giropas, betaalpas, Euro-
chequekaart) moet worden overgelegd.
Ingezonden brieven aan het Ministerie van
Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk
Werk te Rijswijk (Z.H.).
Uit zeer veel brieven is wel gebleken, dat
de leeftijdsgrens van de PAS-65 bij velen
een teleurstelling heeft opgeroepen. Dit
leeftijdsprobleem lijkt echter op korte ter-
mijn moeilijk oplosbaar. Ze komen er na-
melijk op neer, dat wij of de leeftijd over
de hele linie moeten verlagen tot 60 jaar,
of bij echtparen beide partners accepteren
voor de Pas als één van beiden 65 jaar is.
Maar deze oplossingen doen geweld aan de
de filosofie achter de PAS-65, die juist de
oudere mens meer wil betrekken in het
sociaal-cultureel leven van deze tijd. De
PAS-65 is dus niet in de eerste plaats be-
doeld als een geldelijk voordeel.

Ad 2.
Wetgeving.
Evenals voorgaande jaren zijn ook in 1975
weer diverse gemeentelijke verordeningen
herzien, zoals bijv. de verordening geldelijke
steun bewoners bij woningverbetering, krot-
ontruiming en doorstroming, de bezoldi-
gingsverordening, de legesverordening en
de algemene politieverordening.
Tevens werd van kracht de verordening op
de kampeerplaatsen en op de kampeermid-
delen, tengevolge waarvan voor de gemeen-
te Vorden sinds l april 1975 de provinciale
caravans-, ligschepen- en tentenverordening
niet meer van toepassing is.
Op l oktober 1975 waren in voorbereiding
en reeds in vergaderingen van het college
besproken de volgende ontwerp-verorde-
ningen: organisatieverordening gemeente-
lijke brandweer, bouwverordening logiesge-
bouwen, verordening op de verblflfsgebou-
wen en de lozingsverordening riolering. De-
ze (ontwerp)-verordeningen zullen dan ook
binnenkort aan de raad ter vaststelling
worden voorgelegd.

meerd worden. In de voorbije jaren is deze
Kerstzang van Vordense koren een beken-
de en welluidende inzet geworden van de
kerstviering. Mogen ook dit jaar weer velen
aanwezig kunnen zijn! Kerstfeest is het
feest van het lied. We zingen van een blijde
gebeurtenis: Christus is geboren.

In memoriam
F. van Oei
Geheel onverwachts is zaterdagmiddag op
43-jarige leeftijd de heer F. van Oei over-
leden. Sinds l december 1972 was de heer
Van Oei hoofd van de Prinses Julianaschool
in de Wildenborch.
Daarnaast was hrj penningmeester van de
Kapelcommissie en maakte hij tevens deel
uit van het bestuur van de Oranjevereni-
ging in de Wildenborch. Zijn overlijden heeft
in het buurtschap grote verslagenheid te-
weeg gebracht. De heer Van Oei laat een
vrouw en drie kinderen achter.

Naar ons werd medegedeeld zal mevrouw
Terpstra uit Vorden tijdelijk als onderwij-
zeres aan de Prinses Julianaschool worden
verbonden.

OCCASIONS
MET

GARANTIE

«CEMBERAANBIEDING

100 LS
V W K 7 0
Audi 80 LS
Mercedes 280 S
Ford Taunus

S

Citroen 2 CV 4
VW kleinbus
VW bestel

1973
1973
1973
1971
1972
1973
1972
1974
1974
1970

Inruil - Financiering

UITSCHIETERS
VAN DE WEEK

Acryl trui
V-hals

nu 15,-

Kinderjasjes
vanaf

29,50
MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

KLEUREN-TV ?
WIST U

dat u voor ƒ 18,— per week
zonder aanbetaling de aller-
nieuwste kleurentelevisie bij
u in huis kan staan?
En met onze 4 jaar garantie-
zekerheid.

Nu bellen en binnen 24 uur
kunt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen

Kleuren-TV-speciaalzaak

„S MEITIN K"
Goor, Kerkstraat 6-8, tel. 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, tel. 2404

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 7 december (2e Adventszondag):
10.00 uur ds. M. G. Sterringa, Zutphen,
Jeugddienst; 19.00 uur de eerw. heer M. C.
W. Smit, Vorden.
Lied van de week/van de zondag: Gez. 117.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 7 december: 10.00 en 19.00 uur ds.
W. Kreuzen van Ruurlo

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05762-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
brj de dienstdoende hulsarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'B avonds 7
tot 'B morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wtfkge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wtjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wrjkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 'B avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Btj
geen gehoor kan het politleburo, tel. 1230
of de families Eljerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; brj geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
Jongeren Jeugd tot 15 Jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.

woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrrjdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SUPER-SLAGERIJ
BOOMSTAMMETJE

VERSE KUIKENBOUT

BRAADSTUK

SUCADELAPPEN

RUNDERPOULET

500 gram

MAGER (RUNDER)
500 gram

500 gram

MERGPUP GRATIS
250 gram

BIEFLAPPEN 250 gram
BOTERMALS

Vleeswaren
Snijworst

Varkensrollade

150 gram

GEBRADEN
100 gram

100 gram

Gekookte Gelderse sluk

ZONNETUIN
per kilo

PANKLAAR
500 gram

SPRUITEN

WORTELTJES

CITROENEN 7 shjks

Golden Delicious 2 kilo

Handsinaasappelen J'

Bamipakket voor

DIEPVRIES-VOORDEEL

348

298
698

648

248
398

129

175

75

99

98
59
198
138
289
98

BOERENKOOL
SPERZIEBONEN
KALKOENPOTEN
KALKOENDIJEN

IGLO
750 gram nu voor

500 gram

per 500 gram

per 500 gram

149
129
298
439

Alles zolang de voorraad strekt

JONGE VOLVETTE

BAMINASIUNIE KAAS
500 gram

van 454 nu

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 8 december

GROENE KOOL

VERSE WORST fijn

Dinsdag 9 december

WORTELTJES

KLAPSTUK
Woensdag 10 december

BOERENKOOL

ROOKWORST

PANKLAAR
500 gram

500 gram

PANKLAAR
500 gram

500 gram

PANKLAAR
400 gram

UIT EIGEN SLAGERIJ
grof of fijn - 250 gram

45
298

45
425

69
218

A&n GRAAG TOT
SPECIAAL STUNTVOORDEEL

ROYCO SOEP 6-borden pak
diverse smaken v. 97 voor 69

SCHUIMBAD dennen of rozen
2*/2 liter 329

PRISMA KOFFIEVAN NELLE
250 gram van 256 nu 229

WASVOORDEEL
OMO ZEEPPOEDER
^^ Iwl^^ draagkarton nu

BONTE REUS
DIXAN
DREFTE2

TONNETJE
voor slechts

met gratis flacon CLIEN
draagkarton nu

voor de fijne was
pak van 249 voor

625
855
750
219

tt&&&+&^^^ï&^*^^
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Groentesoep PERZKEN

VOORDEEL
SONNEMA BEREN- 1AQK
BURG van 13,75 nu 1 \J\J\J

JONGE GENEYER
Florijn van 13,15 nu

WHISKY Black and
White van 14,95 nu

NOTENWIJN per fles
van 4,95 nu

JAGERMEISTER
van 14,95 voor

995

1095

395

1195

: SLIJTERIJ
JONGE GENEVER
Bokma van 14,15 nu

NAPOLEON
fijne Franse cognac

COINTREAU
van 17,95 nu

PISANG AMBON
van 10,65 nu

DUJARD1N VIEUX
van 13,75 nu

1095

1095

1495

895

1095

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK •

SLAGROOMTAART

SAUCIJZEN

nu voor

4 stuks

495
298

Bloemen en Planten
CHRYSANTEN

POTCHRYSANT

grote bos

nu slechts

259
139

ZOETWAREN VOORDEEL
A&O hazelnoot-, sprits-, pinda-, rondo- of

Gooise koeken per pak

BOKKEPOOTJES

CHOC. KRANSJES of puur

FRISIA PORKI SPEK nu van 119 v-

89

109
198

98

SUPERVOORDEELTJES

MET GRATIS VERJAARDAGKALENDER

Closetpapier
POPLA 1000 pak a 4 rollen voor 159
HOY ROOKWORST 225 gram voor 129

Oryza rijst
pak 400 gram 89
NESQUICK CHOC. nu 295

LEEUWEZEGEL HALVARINE
kuipje 49

Chocomel
NUTRICIA literfles 149
ZEEUWS MEfc JE MARGARINE

250 gram 50

GILDA DRO diverse soorten
2 zakjes van 196 voor 125

UNOX LEVERPASTEI Lb"Mvan 169 voor 139

NIBB-ITT COCKTAIL 139

Kleenex
keukenrollen
FRAAIE DESSINS 2 rollen van 350 voor 298
MARTINI VERMOUTH 475

Combano sherry yicc
Hollandse of Spaanse botteling
per fles van 595 voor

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232



//veel lveel bewuste woners kiezen voor

Voor het pure, lichtvoetige,
blije wonen. Voor hen die vrien-
delijk willen inrichten voor een
vriendelijke prijs.
Voor hen is er Manou, bijvoor-
beeld in deze twee- driezits-
bank. Zit lekker, is leuk om te zien

en getuigt van goede smaak.
Kom kijken en ontdek die ge-
zellige woonwereld van Manou.

driezits bank 1370r
tweezitter 99O.~

in Manou met zeer aparte
stofbekleding
Bijpassende koffietafel 345r

Wim Polman b.v.
VORDEN, Dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

Sint Nicolaas
aanbiedingen

Radio stereo versterker
van 1025,-voor 799,-

Radio stereo versterker
van 825,- voor 685,-

Radio stereo versterker
pick-up cassetterecorder
Inkluslef boxen
van 2095,- voor 1595,-

Radio stereo versterker
cassetterecorder
Inkluslef boxen
van 1295,- voor 995,-

Radiorecorder
van 498,- voor 375,-

Cassetterecorders
vanaf 149,-

Erres stereo radio
versterker plck-up
van 1295,- voor 995,-

Phillps radio versterker
hiklusief boxen
van 795,- voor 650,-

Stereo radio
inklusief boxen
van 575,- voor 499,-

WINTERS
Spalstraat 8-10, Hengelo G., tel. 05753-1280

Zoekt u een voordelige en gunstige

ziektekosten-
verzekering ?

Vraag dan eej^ geheel vrijblijvend

inlichtingen mf

Gelderse Onderlinge /^ £\ \t
Verzeker! ngsmaatscl^ VJ« vx» V •

Meidoornstraat l, Aalten

Voorheen: Ziektekosten Risico afd. Hengelo-

Vorden-Warnsveld

Korrespondent:

A. J. Vruggink, Riethuisiveg 4 te

V orden, telefoon 05752-1568

12 DECEMBER
DROPPING JONG GELRE

HET GEZELLIGE AVONDJE
BEGINT BIJ UW

banketbakker
AMANDEI MARSEPEIN
BOTERLI ERS
SPECULAASPOPPEN
CHOCOLADE ERS
SINTTAARTEN IN
HARTMODEL

De banketbakker van de Sint

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Te4efoon 00752-1750

Kinderrijwielen, steps, driewielers,
helmen, handschoenen enz.

enorme sortering, scherpe prijzen

Dames- en
herenrljwielen
geheel kompleet slechts
224,50

Brommers
alle bekende merken uit voorraad
leverbaar.

Tevens grote sortering gebruikte
brommers.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G . Telefoon 05753-7278

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

ITT off. dealer

SCHAUB-LORENZ

Radio - Televisie - Afspeelapparatuur
Autoradio

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

• 3 |aar garantie op alle types
kleurentelevisie

• 1 faar garantie op alle overige
apparatuur

• Eigen servlcedlenst, ook In de
weekends

• 3 maanden garantie op ledere
reparatie

Fa. Köhler-Wissink (Hengelo Gld.)

Wegens uitbreiding van onze speciale

afdeling in

hangklokken en onze
verlovingshoek
ter kennismaking tot 31 december 1975

10% KORTING
(met uitzondering van optiek)

Fa KÖHLER-WISSINK
Spalstraat 15 f Hengelo Gld Tel. 05753-1374

Horlogerie - Goud • Zilver - Optiek

KnnBtgebttten-reparatle

Drogisterij

TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vonten
Telefoon 2219

De krant kunt u niet mit-
sen, geen dag i

U vindt bij ons loise
nummers van

De Telegraaf

Algemeen Dagblad

de Volkskrant

Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Te koop: Eng. springer
spaniels, lief karakter
(billijke prijs). G. Half-
man, Zelledijk 30, Hen-
gelo Gld. (bij Varsselse
school)

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
7 HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

Gezellig!
Sint Nicolaas-inkopen

doen in

ORDEN

l

Grote keus
Versierde etalages

Sint Nicolaasaktie
Duizenden prijzen
Speel gratis mee
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BERICHT
UIT ISFAHAN
L.S.,
Nu de vastentijd afgelopen is, is het tfld
voor resettlement. Dat betekent, dat we
voor de blinden die afgelopen zomer ge-
weest zfln voor tarining nu passend werk
moeten zien te vinden. Dat valt werkelijk
nog niet mee, want de meeste mensen zfln
erg wantrouwend als het om het werken
met blinden gaat.
Sommige Jongens willen liever in hun eigen
dorp wat doen en beginnen dan een winkel-
tje of zetten een handeltje op in aardappe-
len, schapen, mestkuikens o.i.d.
Afgelopen week bezochten we drie ex-trai-
nees in hun dorpen. Het leek ons wel aar-
dig om voor u eens op te schrijven hoe zo'n
reis verloopt. Ongeveer 6 uur 's morgens
vertrokken we. We wilden die dag 400 km
doen en hadden dus aardig de tijd. Natuur-
Iflk moet je altfld rekening houden met
mankementen aan de auto, dat kost tijd.
Na 200 km ging hij ook kapot. Gelukkig in
de buurt van een garage die het bewuste
onderdeel kon maken.
Het Iraanse landschap bestaat uit kale
bergen van steen en zandwoestfln. Het lijkt
misschien eentonig, maar als je goed oplet
zie je toch verschil in de bergen in vormen
en kleuren. Zo nu en dan zie je een kudde
schapen en geiten die proberen nog iets te
eten te vinden. Om een uur of vier in de
middag waren we in Malayer, de plaats
waar Hadzji en Ali wonen. Twee blinde
broers, waarvan de oudste een groeistoring
heeft. Hfl is 18 en ziet er uit als een jonge-
tje van 10. In zfln dorp wordt hJSj erg veel
geplaagd. Ze waren erg blfl ons te zien en
we kregen meteen thee aangeboden en drui-
ven. Dat hoort er zo bfl.
Daarna werd besproken wat ze met het
geld wilden doen wat voor hen beschikbaar
was. Ze wilden graag hun winkeltje wat
uitbreiden. De volgende ochtend gingen we
naar Karim. Die woonde in een ander dorp
en ging de vader van Ali mee als gids. Toen
we daar aankwamen was eht eerste wat we
zagen een lam dat ter ere van onze komst
geslacht werd. Naar de moslimgewoonte
moet het beest doodbloeden. Dat wachtten
we eerst maar af voordat we uit de auto
kwamen. Wij vroegen ons af, hoe de men-
sen geweten hadden dat wfl kwamen. La-
ter kwam de aap uit de mouw. Hadzji was
die ochtend al om vijf uur op pad gegaan
om Karim te vertellen dat wij zouden ko-
men. We moesten natuurflk eten van het
vlees. Dat werd geroosterd aan ijzeren pin-
nen en smaakte voortreffelijk. Er kwam
ook weer thee bfl en druiven en meloenen.
Karim wilde zfln geld graag gebruiken om
zijn huisje wat te verbeteren. Hij is fluit-
speler en wil proberen daar weer zfln geld
mee te verdienen, wat hfl ook deed voor hfl
op de boerderfl kwam.
Zo te zien had hij daar nooit veel mee ver-
dient. Zfln huisje en de inrichting daarvan
zfln erg armoedig. We denken dat hij wel
weer bfl ons terugkomt om werk te vragen.
Wfl vertrokken om elf uur en zouden gaan
eten bij Ali en Hadzji. We zaten al vol,
maar moesten er echt nog een keer aan ge-
loven. Om l uur werd de reis voortgezet.
Het doel was nu een klein ziekenhuisje in
het noorden van Iran, vlakbij het gebied
van de Koerden. Iemand in Holland had
geld gestort op onze bank voor het zieken-
huisje in Qorveh en dat gingen we brengen.
Het hoofd van het ziekenhuis is een En-
gelse dokter. Leuk voor ons was, dat er ook
een Hollandse verpleegster zit. Het is nog-
al afgelegen. Het laatste stuk weg is zo
slecht dat de 80 km je twee uur rijden kost.
Men was blij ons te zien want er komt heel
weinig bezoek. We zouden wel de laatsten
van het jaar zijn zeiden ze, want over en-
kele weken valt er al sneeuw en is de weg
onbegaanbaar.
In Qorveh bleven we twee nachten en op
donderdag gingen we op pad om zeven uur
met de bedoeling om in één dag naar huis
te Rflden. Dat is gelukt. De totale afgeleg-
de afstand in deze vier dagen bedroeg 1100
km. Gelukkig kost de benzine hier maar
een kwartje de liter.
Wfl hopen u weer een kleine indruk gege-
ven te hebben van een deel van onze werk-
zaamheden. Wfl willen nog een ieder harte-
Iflk danken voor de lektuur die ons ge-
stuurd is. WtJ hebben er enorm van genoten
en kijken alweer met verlangen uit naar
de volgende zending.
Ontvang de hartelijke groeten van

Jan, Ria, Arjanne en
Erik Lenselink uit Isfahan.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Gerben Johan, z.v. G. H. Sterrin-
ga en M. J. van der Veen.

Ondertrouwd: B. J. Heuveling en S. B. H.
Braam; H. Berndsen en H. W. Smeenk; A.
J. Vruggink en R. H. Pardfls.

Gehuwd: P. M. van Houten en J. Voorhorst.

Overleden: F. van Oei, oud 43 jaar.

2000ste lid Openb.
Bibliotheek
Gerben Brinkman uit de Van Vollenhoven-
laan werd sinds de opening op 8 november
1973 als 2000ste lid ingeschreven bfl de
openbare bibliotheek.
De voorzitter van het bibliotheekbestuur, de
heer Bogchelman, zei het plezierig te vin-
den dat steeds meer kinderen hun weg vin-
den naar de bibliotheek, vooral nu het zo

langzamerhand tot hen doordringt dat een
abonnement voor hen niets meer kost. In
dit geval kon de bibliotheek geen gratis
abonnement aanbieden, daarom kreeg Ger-
ben een sprookjesboek. Zijn moeder ontving
een bos bloemen.
Het aantal lezers van de Vordense biblio-
theek ten opzichte van het landelijk gemid-
delde is bijzonder hoog. Iedereen kan gratis
in de bibliotheek komen om te lezen. De
bibliotheek heeft een abonnement op dag-
en weekbladen en diverse tfldschriften, die
voor iedereen ter inzage liggen. Wanneer
volwassenen vanaf 18 jaar boeken mee naar
huis willen nemen is een lidmaatschap van
ƒ 10,— per jaar vereist.

Veilig Verkeer
Vorden leed
ledenverlies
Ook nu weer bestond er voor de ledenver-
gadering van Veilig Verkeer Nederland afd.
Vorden een matige belangstelling.
Uit het jaarverslag van de secretaris, de
heer Joh. J. van Dijk, bleek onder meer
dat de centrale contributie-inning zoals die
thans landelijk geschiedt in Vorden, even-
als elders, tot ledenverlies leidt. Het aantal
leden bedraagt op het ogenblik 184.
De vele rondgezonden folders en ledenwerf-
kaarten tijdens de voorlichtingscampagne
over de autogordels leverden slechts enkele
nieuwe leden op.
De onlangs gehouden voorlichtings- en ban-
dencontrole mocht zich t.o.v. de voorgaande
jaren in een constante belangstelling ver-
heugen.
De verkeersproef voor de leerlingen van de
hoogste klas van de basisscholen zal het
komende voorjaar zowel in de zesde als de
vijfde klas gehouden worden en de daarop
volgende jaren steeds in de vijfde klas.
Ondanks herhaald aandringen heeft de af-
deling Vorden nog steeds geen data ont-
vangen waarop zij over het ogentestappa-
raat kan beschikken. Bij voldoende deel-
name zal in de komende wintermaanden
een verkeerscursus worden gehouden.
Uit het jaarverslag van de heer F. J. Wol-
sing bleek dat er ondanks de hoge uitgaven
voor de uitrusting van de verkeersbriga-
diers een batig saldo was. De trieste zaak
van het ontbreken van officiële rflwielpaden
langs de Ruurloseweg gaf ook nu weer veel
discussie. Gehoopt werd dat deze materie
nu eindelflk eens van overheidswege niet al-
leen de volle aandacht krijgt maar dat er
op hoog niveau ook eindelijk eens afdoende
maatregelen genoemen zullen worden.
Over gestelde vragen en opmerkingen be-
treffende het uitzicht op straathoeken, het
parkeren van vrachtauto's, caravans etc. op
de openbare wegen, gevaarlijke kruisingen
in de kom van het dorp zal nader kontakt
worden opgenomen met de betrokken auto-(
riteiten.

in Vorden
Voor de afd. Vorden van de CBTB, ABTB
en de Geld. Mg. van Landbouw staat er
maandagavond 8 december in zaal Smit 'n
belangrijke bijeenkomst op het programma.
De heer H. Pardfls zal deze avond nl. spre-
ken over het onderwerp de landbouw in
Vorden. D.m.v. een projektor zal de heer
Pardfls de aanwezigen een inzicht geven
van de ontwikkeling van de Vordense land-
bouwbedrijven, zoals deze door middel van
een gehouden onderzoek zfln vastgesteld.
Het betreft dus een overzicht van vergro-
ting, omschakeling, veebezetting en opvol-
ging van de bedrijven. Ook zal de heer Par-
dfls iets vertellen over de toekomst, waarbij
hij o.m. de tankmelkerfl zal betrekken.

Reuze
krentebrood
aangeboden
Tfldens een tentoonstelling van de Postdui-
venvereniging Snel uit Zutphen werd de
Vordenaar D. de Beus een prijs overhan-
digd in de vorm van een krentebrood van
maar liefst 35 kg.
De heer De Beus besloot om dit brood aan
te bieden aan de patiënten en het verple-
gend personeel van Villa Nuova. Een geste
die zeer op prfls werd gesteld.

Voetbal

Kemperman geheel vrij, de bal kwam op
maat voor het Vorden-doel, waarna Ten
Broek, eveneens ongehinderd vrij, prauhtig
raak kopte: O—1. Vorden werd hierdoor
enigszins wakker geschud en nam het ini-
tiatief.
Nadat Bertus Nflenhuis al zon aanvallende
aktles door doelman Pothof verijjdeld zag,
had hfl vier minuten voor de rust wel suc-
ces, toen Pothof zijn enigste foutje in deze
wedstrfld maakte door de stuitende bal ver-
keerd te beoordelen: l—1.
Over de tweede helft kunnen we kort zjjn.
Het werd een gelflkopgaande wedstrfld met
veel fouten en te hard spel aan beide zij-
den, waartegen de arbiter niet voldoende
optrad. Een minuut voor tfld deed hfl dat
wel toen Vlogman een overtreding maakte
tegen Ten Broek. Laatstgenoemde speler
nam wraak en werd uit het veld gezonden.
Voor Ten Broek pech dat hfl juist 't slacht-
offer werd want de door hem gemaakte
overtreding (poging tot natrappen) hebben
we deze ontmoeting over en weer zeker een
tiental keren gezien! In het ene minuutje
dat nog gespeeld moest worden kroop Vor-
den overigens door het oog van de naald
want Paul Giesen kopte over de aarzelende
doelman Meyer hen tegen de lat.

BATTI WINT VAN OEKEN
Het eerste elftal van de afd. zondag van
Ratti schijnt weer op de goede weg te zfln;
zondag wonnen de groenwitten de uitwed-
strijd in Oeken met 2—3. In het begin van
de nogal felle strijd leek het er niet op dat
de Rattianen met de winst naar huis zou-
den gaan. Beide teams konden met rust de
score blank houden.
Na halftime ging Oeken fel op de aanval
en kon twee doelpunten forceren. Twaalf
minuten voor het einde was de stand nog
steeds 2—O voor de thuisclub. Bfl een der
Ratti-aanvallen werd G. Huitink gevloerd
en B. Overbeek benutte de strafschop feil-
loos: 2—1. Bij Ratti werden in de tweede
helft Fons Haverkamp en Wim Nflenhuis
vervangen door Jos en Ernest Heuvelink.
H. Bijen scoorde even later 2—2 en toen
iedereen dacht dat deze gelflke stand defini-
tief was, was het weer Huitink die toch nog
twee kostbare puntjes voor Ratti in de
wacht sleepte. Voor Ratti wordt het nu tijd
om op deze weg voort te gaan, om niet nog
verder in de staartgroep af te zakken.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: GSCD 3-Ratti 2

-2.
Programma afd. zaterdag: Ratti 1-Ratti 2

'(vriendschappelijk); Ratti 3-Wilh. SSS 6;
Ratti 4-CJV-ers 5.
Uitslagen afd. zondag. Vorden WG l- 1;
Vorden 3-SHE 3 8—1; Vorden 4-Oeken 2
1—0.
frogramma afd. zondag: St. Joris-Vorden;
rorden 2-Longa 3; Dier. Boys 3-Vorden 3;

Eerb. Boys 3-Vorden 4; Vorden 5-Steende-
ren 4; Warnsv. Boys 4-Vorden 6; Vorden 7-
Ratti 3; Vorden al-Be Quick al.

Dammen

VORDEN EN WG (GAANDEREN)
DEELDEN DE PUNTEN 1—1

In de eerste helft van deze niet op een hoog
peil staande ontmoeting mochten de bezoe-
kers van geluk spreken dat hun doelman
Pothof in een fantastische vorm stak. Hoe-
wel geblesseerd stopte hfl zeker een drietal
goede schoten van Vordens midvoor Bertus
Nflenhuis.
Het was deze Nflenhuis die het de WG-
defensie in deze eerste helft bflzonder lastig
maakte. WG kwam in deze periode aan-
vallend niet tot grootse daden al was het
doelpunt dat na 10 minuten gescoord werd
er een volgens het boekje. Op rechts stond

VORDENSE DAMJEUGD NAAR
GELDERSE KAMPIOENSCHAPPEN
Het jeugdvflftal van de Vordense damclub
DCV is erin geslaagd om kampioen van dis-
trict Oost de worden door dit weekend met
6—4 van DVD uit Doetinchem te winnen.
Vorden zal door dit resultaat mee kunnen
doen om 't kampioenschap van Gelderland.
Of Doetinchem daar ook voor in aanmer-
king komt is op dit moment nog niet be-
kend. De Gelderse kampioenschappen wor-
den in maart 1976 gehouden.
De individeuele resultaten van de ontmoe-
ting tegen DVD waren: G. Prinsen-H. Rue-
sink 2—0; B. Gerritsen-H. Grotenhuis O—2;
A. van Drumpt-G. Wassink l—1; R. Have-
man-A. Abbink 1—1; B. Wiltink-J. Masse-
link O—2. Wegens het plotseling overlflden
van de vader van één der spelers werd za-
terdagmiddag de aspirantenwedstrfld tussen
Vorden en Ruurlo (ook voor het kampioen-
schap van district Oost voor vflftallen) af-
gelast.

TJEERD HARMSMA GAAT DVC
(VORDEN VERLATEN
Begin volgend jaar zal de Vordense dam-
club DCV het moeten doen zonder de talent-
volle Tjeerd Harmsma die dan zal uitko-
men voor Dios uit Eibergen. Voor DCV een
behoorlflk verlies want de jeugdige Harms-
ma heeft blflk gegeven goed met de witte
en zwarte schflven overweg te kunnen.
Individueel werd hij éénmaal kampioen van
Gelderland, terwfll hfl vorig jaar bfl de
kampioeschappen van Nederland als twee-
de eindigde. Dit alles bfl de aspiranten. Bo-
vendien werd hfl als één van de vflf spelers
van het aspirantenvflftal van DCV twee-
maal kampioen van Nederland. Dat men
Tjeerd dan ook node bfl DCV ziet vertrek-
ken behoeft geen nader betoog.

ONDERLINGE COMPETITIE
Voor de onderlinge damcompetitie van DCV
werden de volgende wedstrflden gespeeld:
H. Teerink-H. Aalderink 1—1; A. Abbink-
A. Grifhorst 2—0; A. Berends-A. Graas-
kamp O—2; H. KI. Brinke-H. Graaskamp
O—2; J. Oltvoort-H. Schipper 2—0; M. van
Oel-G. Gosselink 2—0; P. Steenbreker-R.
Gosselink O—2; T. van Snellenberg-B. Hid-
dink 1—1; R. Bruinsma-G. Brummelman
2—0; E. Bruinsma-H. Vreeman 2—0; G.
Memelink-E. Brummelman 2—0; C. Ridder-
T. Snellenberg O—2; T. Gille-E. Bruinsma
2—0; B. Hiddink-R. Bruinsma 2—2; G.
Brummelman-E. Brummelman 2—0; R.
Bruinsma-T. Snellenberg 2—0; N. de Klerk-
G. Memelink O—2; E. Bruinsma-C. de Rid-
der 2—0; G. Brummelman-N. de Klerk 2-0

Waterpolo
HEREN VORDEN MOESTEN IN
WAGENINOEN VEER LATEN

Een zwaar gehandicapt Vorden '64 heeft in
de uiterst belangrijke wedstrijd tegen de
Rgn uit Wageningen opnieuw een steek la-
ten vallen. De wedstrijd in Wageningen was
nauwelijks 2 minuten oud of de Vordena-
ren keken reeds tegen een 3—O achterstand
aan.
In de tweede periode leek het er even op
dat Vorden nog iets terug zou doen, vooral
nadat Mengerink uit een pass van Branden-
barg de stand op 3—l had gebracht. Go-
tink stond juist op het punt te scoren toen
de arbiter de tweede periode affloot.
In de derde en vierde periode wist de Vor-
dense achterhoede met veel kunst- en vlieg-
werk de schade te beperken tot een uitein-
delijke 5—l nederlaag.

Volleybal
NEK-AAN-NEK-RACE
WILHELMINA EN HANSA
In de laatst gespeelde wedstrijden van de
volleybalcompetitie district De IJsselstreek
heeft de Goedheiligman voor een aantal on-
verwachte surprises gezorgd. Wilhelmina l
(dames promotieklasse) schoot uit haar
slof en versloeg nummer twee van de rang-
lijst Wilp met forse cijfers 3—0. De Zut-
phense dames kwamen hierdoor met V en
K l en Salvo l op een gedeelde derde plaats.
In de heren promotieklasse blijft het span-
nen tussen de koplopers; Hansa 2 nam be-
zit van de eerste plaats ten koste van Wil-
helmina (dat zelf niet speelde) door een
3—l zege op ABS 1. SVS bleef in de kop-
groep door winst op DVC.
Van de lagere teams stelde Dash 2 (dames
Zutphen 1) teleur door verlies tegen Hansa
3. DVO l Keyenborg (heren 2 Zutphen) is
in opmars en gaf Wilhelmina 4 met 3—O
het nakeken.

Heren l Zutphen
De Zutphense Hansa-teams bleven hier de
toon aangeven. Koploper Hansa 3 speelde
niet maar het vierde en zesde behaalden de
volle winst; Hansa 4-Harfsen werd 3—O
evenals Hansa 6 tegen Bruvoc 2. WIK 2
ziet nog steeds geen kans om uit de gevaar-
Iflke zone te geraken, het verloor met 3—O
van Voorst 1. Hansa 5 handhaafde zich als
vierde door 3—O tegen Wilhelmina 3.
Stand: Hansa 3 10—25; Hansa 4 10—24;
Hansa 6 10—24; Hansa 5 9—21; Bruvoc 2
9—15;^Uhelmina 2 10—13; Voorst l 10—
12; Hiflfen l 10—11; WIK 2 10—6; Dash
l 10—6; Wilhelmina 3 10—2.

Dames l Zutphen
Na het zo succesvole begiln van de compe-
titie sotfhtt het Vordense Dash 2 wat moei-
Iflkhedl^te hebben. In de Hanzehal werd
het slechts l—2 tegen Hansa 3, een team
dat op papier veel zwakker is dan het Vor-
dense zestal. DVO krflgt de smaak te pak-
ken, de Keyenborgse dames behaalden ten-
minste tegen Hansa 4 een verdiende 2—l
zege. Bruvoc en Wilhelmina 5 verschilden
ook weinig in kracht, gezien de uitslag 2—1
voor Bruvoc 2.
Stand: DVC l 10—24; Harfsen l 10—22;
Dash 2 9—20; WIK l 10—19; DVO l 10—
19; Valto l 11—18; Wilhelmina 3 11—17;
Hansa 3 10—16; Bruvoc 2 9—11; Hansa 4
9—3; Wilhelmina 4 10—3; Wilhelmina 5
8—2.

Dames 2 Zutphen
Aan de kop van de ranglflst heeft Dash 2
gezelschap gekregen van de Valto-reserves
omdat de Eefdese dames met 3—O wonnen
van Wilhelmina 7. Doordat Dash 3 tegen de
WIK-reserves niet verder kwam dan 2—l
was dit voor Valto net voldoende zich naast
de leidster te scharen. Hansa 5 toonde zich
doortastender dan DVO 2 dat een kleine
nederlaag leed: 2—l, evenals Wilhelmina 6
dat met 2—l van Valto 3 won.
Stand: Dash 3 7—20; Valto 2 7—20; Bru-
voc 3 8—13; Hansa 5 7—12; Hansa 6 6—11;
WIK 2 6—11; DVO 2 6—7; Wilhelmina 6
6—7; Wilhelmina 7 6—6; Bruvoc 4 4—4;
Valto 3 5—4; Fash 4 6—4; Almen 6—1.

HET WONDER-
BAARLIJKE
ATOOM
Om ons een voorstelling te vormen van de
afmetingen van een atoom, zullen we uit-
gaan van een korrel suiker. Op een afstand
van meer dan een meter is die al niet meer
te zien. Toch bevat hij miljarden molecu-
culen, en elk van zfln moleculen bevat vijf
en veertig atomen.

Er is echter nog iets dat kleiner is dan het
atoom. Dit noemt men de kern. Deze kern
is te vinden in het middelpunt van elk
atoom. En als u dat al moeilijk vindt om te
geloven, denk er dan aan dat elke kern is
samengesteld uit nog kleinere deeltjes die
protonen en neutronen worden genoemd!

U zou kunnen gaan denken dat wanneer de
dingen zo klein zijn geworden, ze niet meer
van belang zfln. Maar dit is niet het geval.
Immers, de werking van atoom en water-
stofbommen en van atoomenergie-installa-
ties in elektrische centrales en in onder-
zeeërs en van alle andere wonderen van het
atoomtijdperk, berusten er juist op dat de
protonen en neutronen in de atoomkern uit
ekaar worden geslagen of zich met elkaar
verenigen.

Het splitsen van de atoomkern was voor
ns allen een van de belangrijkste gebeurte-
nissen uit ons leven. In de komende jaren
zal het splitsen en samensmelten van ato-
men de energie gaan leveren voor onze in-
dustrie en voor het aandrijven van onze
grote schepen en vliegtuigen. Het zal ons
helpen vele ziekten te genezen, voedings-
middelen gedurende lange perioden vers te
houden, insektenplagen te bestrijden en zo-
veel andere dingen te doen.

De atoomreactor stelt ons in staat alle
soorten elementen radio-actief te maken en
is in het zakenleven en de industrie in het
bijzonder op verrassende wflze van waarde
gebleken. Hier volgen er enkele voorbeel-
den van.

In de aardolie-industrie, waar dikwflls gro-
te hoeveelheden ole over honderden kilome-
ters door pijpleidingen worden vervoerd,
heeft het atoom het mogelijk gemaakt twee
verschillende soorten olie direct achter el-
kaar door dezelfde leiding te pompen en ze
vervolgens aan het andere einde van elkaar
te scheiden. Hiertoe worden tussen de twee
partgen radio-actieve „etiketten" aange-
bracht. Een Geiger-teller die ter plaatse
van bestemming boven de olieleiding is aan-
gebracht, begint te klikken wanneer het
etiket passeert en geeft aldus het eind van
de eerste party aan en het begin van het
tweede.

Voor het bepalen van een hoogte van een
vloeistof opgeslagen in een gesloten tank,
worden op een kant daarvan stralen ge-
richt en houdt men een teller aan de andere
kant. De straen kunnen niet door de vloei-
stof gaan, maar op het punt waar de tank
leeg is, begint de teller te tikken.
Radio-activiteit beschermt arbeiders die
hun handen moeten gebruiken bfl gevaar-
Iflke machines. Een beetje radio-actieve
stof wordt aangebracht op een band om de
pols van de arbeider. Wanneer dan zfln
hand te dicht bfl het gevaarlijke punt komt,
brengen de stralen een teller op de machi-
ne op gang, die een alarmsignaal geeft.
Wanneer een bepaald soort plastic wordt
gebruikt voor het bekleden van elektrische
draden, wordt het blootgesteld aan atoom-
straling, waardoor het de sterkte verkrflgt
van een der beste isolatiematerialen die be-
kend is.

De Iflst van industriële toepassingen voor
het atoom en zijn bflprodukten is vrflwel
eindeloos. Naast de reeds vermelde geval-
len wordt het atoom gebruikt om betere
luchtsnelheidsaanwflzers te maken voor
vliegtuigen, betere zeep en lippestift, betere
doorschijnende kleefband, betere kleurstof-
fen, sterkere machine-onderdelen en ge-
reedschapswerktuigen en sterker glas.
In de geneeskunde heeft het atoom niet zo-
veel toepassingen als in de industrie, maar
het kan hier veel belangrijker zfln bfl het
verlichten van lichamelijk Iflden en als
hulpmiddel bfl chirurgische ingrepen.

Om uit te vinden welke lichaamsdelen door
bepaalde geneesmiddelen worden bereikt en
waar deze werkzaam zfln, worden kleine
hoeveelheden radio-actieve stoffen daaraan
toegevoegd, zodat ze op hun weg door het
lichaam met een teller kunnen worden ge-
vogd. Radio-actieve stoffen zfln dikwflls
sterk genoeg om brandwonden te veroor-
zaken. Soms kunnen deze brandwonden ge-
vaarlflk zfln. Maar ze kunnen ook waarde-
vol zfln, daar ze kunnen worden aangewend
voor het vernietigen van kankercellen die
chirurgisch niet bereikbaar zfln. Vele men-
sen die aan kanker Iflden, hebben dank zij
zulk een behandeling langer geleefd. Lfl-
ders aan hooikoorts zullen baat vinden bfl
het atoomonderzoek dat thans door plant-
kundigen wordt verricht. Teneinde de weg
na te gaan die het stuifmeel, dat de hooi-
koortslflders doet niezen, door de lucht
volgt, doen deze geleerden eerst radio-ac-
tieve stoffen in de grond waarop de plant
groeit en volgen dan 't radio-actieve stuif-
meel met een Geiger-teller.

Geneesmiddelen, verband en medische hulp-
middelen kunnen worden gesteriliseerd
door blootstelling aan atoomstralen, waar-
door ziektekiemen en ziekteverwekkende
bacteriun worden gedood. De zaden van
planten kunnen na radio-actieve bestraling
vreemde groeivormen produceren, wanneer
ze worden geplant: grote gekronkelde en
kleine planten, planten met veel vruchten
en planten zonder opbrengst.

Een op deze manier verkregen nieuwe soort
aardnoot heeft per plant bflvoorbeeld een
grotere opbrengst, is beter bestand tegen
ziekten en heeft dikkere zaadkapsels. Ook
zfln er natuurlflk tal van niet-medische,
industriële- of landbouwkundige toepassin-
gen van de atoomenergie, die echter toch
belangrflk of interessant zfln. Voedselbe-
derf - veroorzakende bacteriën - kunnen
bflvoorbeeld door straling worden gedood
en voedingsmiddelen op deze wflze behan-
deld kunnen bfl afsluiting van de lucht
maandenlang goed gehouden worden. De
ouderdom van voorwerpen uit de oudheid,
opgegraven door archeologen, kan worden
vastgesteld door het meten van de radio-
activiteit van een soort koolstof die ze be-
vatten. Deze koolstof verliest haar radio-
activiteit met een snelheid die de geleer-
den bekend is en dit maakt het hun moge-
Iflk de ouderdom van het voorwerp te bere-
kenen.

Op opvallende en minder in het oog lopende
manieren helpt het atoom ons onze levens-
omstandigheden te verbeteren. Geleerden
weten nooit waartoe hun weetgierigheid
hun zal leiden. Bfl hun pogen om uit te vin-
den waaruit de wereld gemaakt was, ont-
dekten de atoomonderzoekers 'n verschrik-
kelijk wapen - maar gaven ook de weg aan
tot een beter leven voor iedereen.

R. Schmitz,
de Haar, 20, Vorden



a.s. vrijdag
5 december
op de markt
Vorden

Wegens enorm sukses:

Bij aankoop van IEDERE KILO KAAS of meer

HET EERSTE
PAKJE VERSE ROOMBOTER VOOR SLECHTS 1.50

KEUZE UIT plm. 25 SOORTEN
NATUURGERIJPTE HOLLANDSE KAAS

LET OP ONS VIGNET
KENMERK VOOR:

* Kwaliteit
* Vakmanschap
* Lage prijzen
KAASHANDEL
P. BAKKER - LOCHEM

BoDamlKaascentrum
SPECIALISTEN IN KAAS

Inwoners van Vorden
Vrijdag 5 december staan wij op de markt in Vorden met
een zeer grote sortering

Speculaaskoekjes 500 gram 2,25
Speculaasbrokken
5 stuks a 500 gram 1,—

Speculaasmolens 14 stuks voor 2,—

Gevulde speculaas
2 plakken a 500 gram 1,90
Edelweis menagerie 200 gram 1,50

Sigaartjes of trekwerk 250 gram 1,25
Chocolade sigaretten
3 doosjes 1,10
Kleutertaai grote zak 1,25

SLAGROOMTAART

per stuk 6,50

Als extra attraktie
ROOMBOTERBANKETLETTER
a 500 gram 1e kwaliteit 2,85

Chocolaterie - Snoep - Koekjes - Ca-
ke - Krentenbrood enz. enz.
Zie verder onze grote sortering

Alles tegen abnormaal lage prijzen en Ie kwaliteit

T. W. POLSTRAAT 45 - AALTEN - TELEFOON 3916

Grote Sinterklaas-
reklame op de markt
in Vorden

normaal 5,50

nu f3,50
Altijd voorradig

diverse soorten

PLANTEN EN

SNIJBLOEMEN

Sinterklaasreklame

op de Vordense markt

KWALITEITS-

SCHOENEN

UIT BRABANT

SUPERLAGE

PRIJZEN

EETHOEKBM

exklusieve eethoek!
Zeer origineel, deze ronde eiken tafel met de originele boerenknopstoelen. Een van de
vele aparte modellen die wij als adviseur voor Mooier Wonen in onze kollektie hebben.

Tafel, 110 cm 0 met schuif blad en de stoelen met biezen zitting.

Tafel

MOOIER WONfN
7 f -a B

Prijzenregen!

St. NICOLAASMARKT
VRIJDAG 5 DEC. 1975

Op de a.s. vrijdag te houden Sint Nicolaasmarkt vindt u

een uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met

het nummer meebrengen, dingen mee naar één van de

waardevolle prijzen, beschikbaar gesteld voor de bezoe-

kers van deze markt.

De prijzen zullen precies om 11.00 uur door Sint Nico-

laas worden uitgereikt.

Uitknippen en in de
bus deponeren

N» 1757

ALLEEI

DIT NUMMER

IN DE BUS !

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de

markt en deponeer het nummer welke in het kaderlqntje

staat, in de op de markt aanwezige bus.

N2 1757

De Vordense markt...
altijd een bezoek waard!

WIJ BIEDEN U VOOR
STERK VERLAAGDE
SINT NICOLAASPRIJZEN
AAN:

Wasautomaten
Miele 433

AEG Lavamat

Indesit

Centrifuges
Sterk vierkant
model 2800 t/pm

Zanussi Kema-keur
2800 t/pm

Gascomforen vanaf

Koelkasten vanaf

Dubbeldeurs koel-
kasten, groot model

1377,-

775r-

475r-

190,-

169,-

159,-

298,-

525r-

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgieterabedrtyf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1666
Landelijk erkend gasfitter

m

Voor

SINT NICOLAASKADOOS

voor groot en klein, het adres:

Boek- en kantoorboekhandel

HIETBRIM
Vorden - Telefoon 1253

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1975

SINT NICOLAAS

Maandag l december
koopavond t.m. 9 uur

Dinsdag 2 december
koopavond t.m. 9 uur

Woensdag 3 december
koopavond t.m. 9 uur

Donderdag 4 december
koopavond t.m. 9 uur

Vrijdag 5 december t.m. 4 uur

Kleuren T.V.
i-fi stereo Uw garantie voor .vakmanschap

BREDEVELD
Eigen service-dienst - Vooraan in
techniek - Vooraan in service

Weg naar Laren 56 - Zutphen
Telefoon 05750-13813



De heer en mevrouw
van der Reijt-Chorus

geven met vreugde
kennis van de
geboorte van hun
zoon
Diederik Boudewijn

i* Vorden, 2 december 1975
„Spijkerman"
Ganzensteeg 11

Voor de vele felicitaties,
bloemen en andere atten-
ties die wij ter gelegen-
heid van ons 25-jarig hu-
welijk mochten ontvan-
gen, danken wij u allen
hartelijk.

J. G. Schuppers
M. B. Schuppers-

Roozendaal

Vorden, december 1975
Almenseweg 9

Voor uw blijk van mede-
leven, ontvangen tijdens
de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve man
en onze zorgzame vader
en opa

Bernard Johan Lenselink

zeggen wij allen, in het
bijzonder de buren, har-
telijk dank.

Mede namens de
kinderen:

J. W. Lenselink-
Groot Bramel

Vorden, december 1975
Margrietlaan 17

Zeer zijn wij getroffen
door de vele blijken van
belangstelling tijdens de
ziekte en bij het overlij-
den van

ƒ. H. Bttsschers
echtgenote van

J. Papperse

Diverse bloemstukken,
vele brieven, kaarten en
bezoeken waren evenzo-
vele bewijzen van deelne-
ming en vriendschap. Wij
danken u allen heel har-
telijk hiervoor.

J. Papperse
en familie

Vorden, december 1975
Smidsstraat 13

Te koop: Volkswagen
mech. en carros. in prima
staat, banden nieuw, b.j.
1970. De Hanekamp 9,
Vorden

Weggelopen: een zwart-
witte poes. Tegen belo-
ning terug te bezorgen
De Boonk 21 05752-2501

Jongedame, 45 jaar, goe-
de alg. ontw. zoekt pas-
sende werkkring. Liefst
in winkel. Brieven onder
nr 39-1 buro Contact

Te koop: Grundig band-
recorder type TK 120 2-
sporig. Arfman, Wilden-
borchseweg 21, Vorden,
telefoon 6732

Vrijdag 12 december

DROPPING
JONG GELRE

Vertrek 19.45 uur bij
hotel Bloemendaal

Te koop: slachtkippen.
Bargeman 't Stro Vorden

Te koop wegens verhui-
zing: bankstel, radiomeu-
bel hang en staande lamp
keukengordijnen en een
box (kleur groen).
De heer A. W. Énzerink,
De Boonk 51, Vorden
telefoon 2061

Te koop:
mooie kerst-
bomen
alle maten

J. M. Peppelman
Kerkhof laan 3, Vorden

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.). tel. 05753-1637

UW FOTOGRAAF
voor bruids-, fami-
lie-, diner-reportages
familiefoto's aan
huis en ook in onze
studio's maken wij
moderne bruidsfoto's

Foto A.D. Ruurlo
telefoon 1775
Foto DolphijnVorden
telefoon 1313 b.g.g. 1286

JAN VRUGGINK
en
RIET PARDIJS

gaan trouwen op dinsdag 16 december
1975 om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Hervormde kerk te Vorden
door de weleerw. heer ds. J. Veenendaal

december 1975
Vorden, „Riethuis"
Warnsveld, „de Boggelaar"
Toekomstig adres: Riethuisweg 4, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00—
17.00 uur in „'t Wapen van Vorden",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor
ons geweest is, delen wij u mede, dat heden is
overleden, mijn lieve zorgzame man, onze
lieve vader en opa

HENDRIKUS MARIA RIKKERINK

op de leeftijd van 53 jaar.

A. M. Rikkerink-Grootelaar
Harry, Joanna en Elsje
Eric en Berdie
Jeroen

Zutphen, 28 november 1975
Het Zwanevlot 302

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats
gevonden.

Van God mocht mijn lieve man en onze lieve
papa

FRANS VAN OEL
bij Hem komen.

Hij was 43 jaar.

Lineke van Oel-Beens
Menno
Clarine
Elise

Vorden-Wildenborch, 29 november 1975

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden

Heden nam de Heer tot Zich ons gewaardeerd
hoofd der school, de heer

F. VAN OEL

op de leeftijd van 43 jaar.

Zijn liefde voor de school en de prettige om-
gang met de kinderen zullen bij ons in dank-
bare herinnering blijven voortleven.

Bestuur Prinses Julianaschool

Vorden-Wildenborch, 29 november 1975

Heden overleed onze lieve meester en kollega
de heer

F. VAN OEL

We zullen u nooit vergeten.
Veilig in Jezus armen.

Kinderen en onderwijzeres
Prinses Julianaschool

Vorden-Wildenborch, 29 november 1975

Heden overleed ons geacht bestuurslid de heer

F. VAN OEL
Zijn prettige omgang zal bij ons in dankbare
herinnering blijven voortleven.

Oranjekommissie Wildenborch
Kapelbestuur Wildenborch

Vorden-Wildenborch, 29 november 1975

KOOP NU EEN MIELE
EN WIN f 1000,-

Als u dit jaar nog een

MIELE AFWASAUTOMAAT
OF EEK MIELE DROGER
KOOPT

heeft u een goede kans om
f 1000,- TE WINNEN

Stap even binnen bij
Miele erkende service

WINTERS
Spalstraat 8-10, Hengelo G., tel. 05753-1280

MIELE
er Is geen befer en geen
mooier Sf. Nfcolaasgeschenk

Heden overleed, tengevolge van een noodlot-
tie ongeval, mijn lieve man, onze lieve en
zorgzame vader en opa

JOHAN BERNARD AALDERINK
echtgenoot van G. J. Boesveld

op de leeftijd van 54 jaar.

G. J. Aalderink-Boesveld
Joke
Ap
Eadie en Michel

Vorden, l december 1975
Almenseweg 52

De rouwdienst zal worden gehouden op vrij-
dag 5 december om 12.00 uur in het Jeugd-
centrum, Insulindelaan 4 te Vorden waarna
de begrafenis om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats zal plaatsvinden.

Allen, die tijdens de ziekte en na het overlij-
den van mijn man, onze vader, grootvader en
overgrootvader

GERRIT REMMELINK

zo talrijk blijk hebben gegeven van hun be-
langstelling en medeleven, zeggen wij daar-
voor hartelijk dank.

In het bijzonder gaat onze dank uit naar di-
rektie en personeel van het verpleeghuis „Villa
Nuova" te Vorden voor hun toegewijde en
liefdevolle verzorging.

Uit aller naam:
H. J. Remmelink-Ellenkamp

Hengelo Gld., december 1975
Groene Kruisstraat 4

ngelo
tel.05753-1461

7 DECEMBER

Danny Cardo
and The
Carrousel
St. Nicolaasbal

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TRENCH-COflT
modisch en nonchalant

Gewoon een lekkere, sportieve jas voor
tal van weersomstandigheden.

Modisch en sportief.

textiel en mode

/chooldermcin

Onze kantoren zijn inplaats van

vrijdagavond 5 december, geopend op

DONDERDAGAVOND

4 DECEMBER
AMROBANK

NUTSSPAARBANK

RABOBANK KRANENBURG

RABOBANK VORDEN

ENKELE PRIJSTIPS

VOOR DE DURE

DECEMBERWEKEN

100% wollen tapijt
zelf meten, zelf halen, zelf leggen
BERBER 400 cm breed, foam-rug
voor woon- en slaapkamer
geen 159,- of 129,- maar «g CQ

p. str. m
voorde spec. dec.-prijs v.

Nylontapijt
in twee dessins 400 cm breed,
foam-rug, voor woon- en slaapkamer
nu voor de zelf meten,zelf £jQ
halen, zelf leggen prijs van U^j

Keukentapijt
200 cm br. voor de zelf meet
haal en legprijs van 39,50

Novilon „Star"
9Q ^n

200 cm breed, tijdelijk *5^u

Eiken wandmeubels
220 cm breed, 200 cm hoog
Niet voor de normale winkelprijs van
1175,- maar een december- ftTfï
prijs van *

775 -
175 breed en 200 hoog voor

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Wandmeubel
185 cm hoog, 185 cm breed, wengé
met wit front. Niet voor de normale
winkelprijs van 995,- maar
voor een decemberprijs van 695,-

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo



Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSIADER
n goe/e slager

Donderdag:

Vrijdag:

Zaterdag:

De gehele
week:

Frikandellen
Verse worst
Runderrollade
Zuurkoolspek
Hamburgers
Ribbetjes
Riblappen

4 stuks

DE ECHTE
500 gram

500 gram

500 gram

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

3 stuks

DIK
500 gram

BOTERMALS
500 gram

Na alle zoetigheid en spijzen zult u onze ROOKWORST voor
ƒ1,— KORTING zeker prijzen !

Na de eerste dure dagen mag u rustig 150 gram HAM voor
ƒ 0,98 komen vragen !

Voor ƒ 3,98 mag u vandaag een heel kilo GEHAKT eisen,
daar kunt u best een stukje voor reizen !

FIJNE VLEESWAREN
TONGEWORST
150 gram

KOOKWORST aan stuk
250 gram

ECHTE BOERENLEVERWORST
150 gram

Maandag:
BOTERHAMWORST
150 gram

Dipsdag:
BAKBLOEDWORST
5 plakken

UIT ONZE BROODBOETIEK
Wist u dat Hartman de beste Warme Bakker is. 't Is ma^dat u het weet!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Banketletter S"Sï5?IH"AMANDa 425nu slechts

Saucijzen 298

GROENTE EN FRUIT
ciementines
Druiven
Champignons
Grape fruits

net ca 1 kg

zoete Spaan-
se 500 gram

2 ons

-w-
Zaterdag: Spruiten kogel ha/d

1 kilo 98
Maandag

Dinsdag:

Woensdag:

geschrapt
500 gram

bikkelhard
1 kilo

500 gram

HAAL NU UW GRATIS GESPAARDE BANKETLETTER VAN VERKADE

Vivo Sïnas
1/1 liter
van 98 voor

ABRIKOZEN AARDBEIENCARREES
Driehoek 6 stuks van 146 voor

RYVITA KNACKEBROD
210 gram nu slechts

VAN HOUTEN CACAO
250 gram van 225 voor

BETUWE TWEEDRANK
2 smaken van 235 voor

Zoute pinda's
Calvé
250 gram van 193 voor

PAREIN GROTE TUC
3 pakken van279 voor

BONA MARGARINE
500 gram van 172 voor

FAMBRO HAARSHAMPOO
2 liter van 225 voor

KOELEMAN AUGURKEN
3/4 liter nu slechts

DIEPVRIES
Spruitjes
IGLO 500 gram

Vissticks
IGLO 10 stuks nu

Patat
GOLDEN WONDER 1 kilo

ZUIVEL-AFDELING
Citroenvla
1/2 liter

Karnemelk
1/1 liter

Vruchtenyoghurt
1/2 liter

HONIG MACARONI snelkokend
500 gram van 137 voor

Pannekoekmix
KOOPMANS SPECIAAL
van 107 voor

DUBRO CITRON
1000 gram van 259 voor

BIC BALLPOINTS
set 2 stuks nu slecht

KOFFER RADION
van 610 voor

Knakworst
ANTON HUNINK
8 stuks per pot nu slechts

FLORA TARTAAR
van 225 voor

MOLNY VERBAND slipvast
van 359 voor

189
298
58

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 6 dec.

Vaten FAKT normaal 1475 onze prijs 998
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Speciale
Sint-prijzen

een fiJn kado
om te krijgen

FIETS

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
ROLVEGER .liefheit' model Rotaro met plintborstels
nu van 62,50 voor 44,95
STRIJKTAFEL „Tornado" verstelbare lichtgewicht
strijkplank, van 42,50 voor 32,50
FLUITKETEL roestvrijstaal voor gasgebruik
nu van 28,90 voor 19,50
BLITZHACKER groentehakker van Zyliss, grote
maat van slag, vaste kunststof
nu van 18,90 voor 14,95
PERSONEN WEEGSCHAAL met modern decor v.a. 13,95
ISOLEERKAN of televisiekan
inhoud één liter, nu voor 18,95
BESLAGKOM met grote vasthoud zuignap 8,95
WANDBLIKOPENER „Tornado", onmisbaar voor elk
gezin, nu van 13,95 voor 9,95
PARTYSCHAAL schaal met vakindeling voor zout-
jes van „Emsa", gezellig op tafel, nu van 8,75 voor 5,95
STAPELDOOS voor in de koelkast en zo op tafel 8,75

ELEKTRISCHE APPARATEN
STOFZUIGER verschillende merken AEG - Brres -
Excelsior - Hoover - Mignon - Prijs vanaf
FRITUURPAN elektrisch met thermostaat.
Prijs vanaf
SCHEERAPPARAAT „Philips" met drie scheerkop-
pen en verstelbare scheerhoogte. Nu van 149,— voor
SCHEERAPPARAAT „Remington" van 72,50 voor
SNIJMACHINE voor brood, worst, kaas enz. al voor
KOFFIEZETAUTOMAAT compact apparaat voor 6
koppen koffie. Nu van 105,— voor
STOOMSTRIJKER met fris oranje bovenstuk, merk
„Philips". Nu van 95,— voor
HANDMIXER voor het kloppen en kneden, een han-
dige keukenhulp van „Krups". Nu van 69,50 voor
BROODROOSTER automatisch voor twee snee brood,
merk „Inventum". Nu van 73,75 voor
ELEKTRISCH MES van „Tefal". Nu van 57,— voor
HAIRSTYLERS haardroogkammen in diverse soor-
ten. Eén van de aanbiedingen hieruit. „Remington"
hairstyler van 49,50 voor
WEKKER van „Remington" met wiaseldecor.
Nu van 46,50 voor

RADIO - TELEVISIE
KLEUREN TELEVISIE grootbeeld en kleinbeeld
apparaten met 56 en 51 cm, 110° beeldbuis. Eenvou-
dige bediening, moderne vormgeving en techniek.
Inruil is mogelijk. Prijzen vanaf 1595,—
STEREO TUNER-VERSTERKER met vier golfbe-
reiken, muziekvermogen 2 x 17 Watt, compleet met
luidsprekerboxen. Merk „Erres" van 795,—• voor 549,—
RADIO CASSETTE-RECORDERS met vier golfbe-
reiken, automatische FM fflnafstemming. Recorder
voorzien van druktoetsen, van 518,— voor 395,—
CASSETTE-RECORDERS in verschillende uitvoerin-
gen en diverse aanbiedingen. Prijs al vanaf 99,—
DRAAGBARE RADIO met FM, lange en midden-
golf. Voor lichtnet- en batterflvoeding. Oortelefoon
wordt meegeleverd. Nu van 141,— voor 118,—
DRAAGBARE RADIO FM en middengolf. Selektieve
ontvangst. Compl. met batterijen. Nu van 79,— voor 55,—
STEREO ELEKTRO-GRAMMOFOON voor lichtnet-
en batterflvoeding. Uitstekende stereo weergave.
Nu van 269,— voor 229,—
GRAMMOFOONPLATEN. Ruime sortering lang-
speelplaten en cassetteband in alle prijsklassen.
CASSETTEBANDEN
Basf C 60 drie stuks van 11,85 voor 9,90
Basf C 90 drie stuks van 17,25 voor 14,50

GEREEDSCHAPPEN
KLOPBOORMACHINE „Metabo" viergang klopboor-
machine met 10 mm boorkop nu compleet met cirkel-
zaag voorzetapparaat. Van 405,— voor 268,—
SET BOREN voor steen, hout en metaal
nu van 23,30 voor 17,25
VLAKSCHAAF „David" tevens te gebruiken als
kantschaaf en schuurblok. Nu van 19,50 voor 15,75
OPBERGDOOS van kunststof, een handige doos voor
vele kleine dingen. Nu van 14,50 voor 11,—
BLJNDKLINKTANG POPtang geschikt voor nagels
3,2 mm. Een praktisch cadeau nu van 17,70 voor 10,75
BUIGTANG punttang geschikt voor veel kleine knut-
selwerkjes. Nu van 6,65 voor 5,—
NESTZAAG. Vflf zagen in één, hout, snoei, kap, sleu-
telgat en metaalzaag. In kunststof handvat vast te
schroeven. Nu van 5,50 voor 3,95
ZAKLANTAARN tegen weggeefprfls, batterflen niet
inbegrepen. Toch zéér voordelig van 4,55 voor 3,50

RUSTIG WINKELEN

RUIME PARKEERGELEGENHEID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEEF UW FIETS EEN NAJAARSBEURT
Juist in de na j aars tijd is het verstandig om
extra zorg aan de fiets te besteden. Wil een
fiets het genoegen en profijt geven dat men
meent ervan te mogen verwachten, dan is
het nodig de fiets goed, en dat wil ook zeg-
gen regelmatig, te onderhouden. Dat geldt
in het bijzonder in de herfst en wintermaan-
den met doorgaans nogal wat regen, kans
op gladheid en sneeuw en vuile, bebladerde
straten. Die weersomstandigheden doen de
fiets geen goed. Dat wil niet zeggen dat de
kwalitatief zeer degelijke Nederlandse fiets
niet tegen een stoot j e zou kunnen. Een fiets
kan heel wat hebben, maar slechte weers-
omstandigheden hebben wel invloed. Dat
kan vooral op de lange duur nadelig zijn.
Wat extra zorg voor de fiets is overigens
maar een kleine moeite die zich goed loont.
Het veilig blijven van de fiets speelt daarbij
een rol. Dat is iets dat toch echt de moeite
waard is. Om de fietsers wegwfls te maken
in het onderwerp onderhoud is in de serie
Fietsotheek onder de titel Fletsverzorging:
onderhoud en eenvoudige reparatie 'n ruim
honderd bladzijden tellend boekje uitgege-
ven dat door overmaking van ƒ 6,50 op post-
girorekening nr. 234567 bfl de stichting:
fiets! kan worden aangevraagd. In dit boek-
je, dat voorzien is van een groot aantal in-
structieve illustraties, is letterlek alles te
vinden over de verzorging van de fiets. Het
feit dat dit boekje reeds in korte tijd tot
driemaal moest worden herdrukt, bewijst
wel dat het hier om veel gevraagde prak-
tische en bruikbare voorlichting gaat. Ge-
lukkig dat de Nederlanders meer aandacht
aan de staat van onderhoud van hun fietsen
besteden.

GOED SCHOONMAKEN
Het allereerste van het onderhoud is het
schoonmaken. Dat wordt te vaak vergeten,
hoewel het bijna vanzelf spreekt. Iedereen
weet toch dat technische produkten om
goed te kunnen blijven functioneren regel-
matig moeten worden schoongemaakt. Dat
geldt in het bijzonder voor produkten die
in de openlucht worden gebruikt. Omdat de
kinderen in ons land tot de zeer intensieve
fietsgebruikers behoren, is het goed hen te
leren wat zij zelf aan hun fiets moeten
doen. Dat kweekt een goede gewoonte en
verschaft inzicht waar zfl hun leven lang
plezier van zullen hebben. Voor dat schoon-
maken moet de fiets van alle kanten ge-
makkeUjk kunnen worden bereikt. Daarom
is de fiets door middel van kettingen of
stevige touwen aan haken in de zoldering
van garage, schuur of werkplaats ophan-
gen. Of de fiets gewoon op zfln kop zetten,
dus met zadel en stuur steunend op de
grond. Om de fiets steviger te laten staan
en de bel niet te beschadigen, eerst de bel
wat losschroeven en verdraaien of de bel
tijdelijk verwijderen.
Bij het schoonmaken mag geen water wor-
den gebruikt. Dat is een grondregel. Reini-
gen met water Iflkt een gemakkelijke ma-
nier, maar water dringt ook binnen in de
fijnere en draaiende delen van de fiets en
dat kan roestvorming veroorzaken.
Het is beter om de flets met een zachte
stoffer goed schoon te maken. Daarna met
een doek met wat petroleum of met een
kwastje met petroleum de fiets verder goed
reinigen. Er goed op letten dat banden en
zadel niet met petroleum of een ander
schoonmaakmiddel in aanraking komen.
Daar kunnen rubber en lederprodukten niet
tegea. Verchroomde delen mogen wel met
petroleum worden behandeld. Aluminium-
delen moeten met aluminiumpoets of koper-
poets worden behandeld.

Draaiende en schuivende onderdelen moe-
ten na de schoonmaakbeurt met olie of vet
worden gesmeerd om de bewegingen .soepel
te laten verlopen. Hiervoor zuur- en hars-
vrfl vet gebruiken; dus geen vaseline of
consistentvet.

KETTINGBEHANDELING
Het Onderhoud van de ketting vi ;-\gt wat
extra zorg, vooral als de ketting l be-
schermd wordt door een kettingkt. zoals
dat bfl veel sportfietsen het geval is. In
dat laatste geval wordt de ketting gemak-
kelijk vuil en door dat vuil wordt de kans
op roesten groter. Een ketting die gaat
roesten, rekt uit en kan dan van de ketting-
wielen lopen. Niet aangenaam als u dat
onderweg gebeurt. Daarom de ketting goed
schoonmaken en daarna invetten met zuur-
en harsvrfle fietsolie die bij iedere fietsen-
maker te koop is. Als de flets een ketting-
kast heeft, moet deze natuurlek eerst wor-
den verwijderd. Als u het afhalen en weer
opzetten te moeilijk vindt, kunt u de ket-
tingverzorging beter aan de fietsenmaker
overlaten.

VERLICHTING
6fl de schoonmaakbeurt moet ook de ver-
lichting worden gecontroleerd. Dat is een
teer punt bij de fiets Verlichtingen zijn
vaak defect en dat worot maar al te vaak
veroorzaakt omdat er zo weinig naar wordt
omgekeken. Omdat de bedradingen tegen-
woordig in het frame worden verwerkt, is
aldaar de kans op breuk minimaal. Als er
iets mis is, is dat meestal gemakkelijk te
herstellen. Het gaat dan om losgetrilde
contactpunt j es of om verroeste geleidingen
waardoor de stroomvoorziening wordt on-
derbroken. Soms is het lampje losgetrild of
doorgebrand. Dat is gemakkelijk te verhel-
pen, zeker als u ervoor zorgt dat u steeds
reservelampjes bij de hand hebt. Ook de
stand van de dynamo is belangrijk voor het
goed functioneren van de verlichting. Er is
maar één goede stand voor de dynamo en
wel zo dat het wieltje vlak en rechtstandig
tegen de kartelrand van de band aandrukt.
Ook het contactpunt van de dynamo steeds

controleren, goed vastdraaien en schoon-
houden.
De verlichting vormt een onderdeel van de
beveiliging van de fietser (gezien en gezien
worden!). Daarbij behoort ook het witte
achterspatbord. Dat moet van tijd tot tijd
wel 'n kwastje verf hebben. De wet schrijft
voor dat iedere fiets een achterspatbord
moet hebben met een duidelijk zichtbaar
wit gedeelte van tenminste dertig centime-
ter lengte, gemeten vanaf het ondereinde.

BANDEN
Tot slot: vooral aandacht voor de banden.
Om fietsbanden in goede staat te houden,
moeten zij steeds goed zijn opgepompt. Wie
de fiets een tijdje niet gebruikt, moet er
voor zorgen dat de banden op goede span-
ning blijven. Dus van tijd tot tijd toch maar
even controleren. Dat is het behoud van de
banden. Wie op (te) slappe banden rijdt,
fietst zwaarder, terwijl ook het remvermo-
gen minder wordt en de fiets minder stabiel
is. Bij vochtig weer of glad wegdek zijn
goed opgepompte banden, mits nog van
goede profielribbels voorzien, van levensbe-
lang. In deze omstandigheden moet extra
gewaarschuwd worden voor gladde, afge-
sleten banden. Die zijn gevaarlijk. Merk-
waardig: glad gesleten banden zouden bij
een glad wegdek juist wat minder hard op-
gepompt moeten zijn. Zorg dat u dit advies
niet nodig heeft door tijdig uw banden te
vervangen. Zodra het profiel sterk is af-
gesleten moeten er nieuwe banden komen.
De kans op bandenpech wordt hierdoor bo-
vendien gereduceerd.

1976 WORDT HET JAAR VAN DE FIETS
Het ziet er naar uit dat 1976 het jaar van
de fiets zal worden. Niet omdat in februari
in de RAI in Amsterdam weer een inter-
nationale tweewielertentoonstelling zal
worden gehouden - hoe interessant deze
tentoonstelling ook belooft te worden -
maar omdat voor het eerst de overheid op
grotere schaal en met een meer systema-
tische aanpak, aandacht aan het fietsver-
keer zal gaan besteden. Troonrede en be-
groting hebben daar reeds opgewezen. Veel
fracties in de Tweede Kamer hebben te ken-
nen gegeven dat zij willen dat de regering
meer aandacht gaat besteden aan de uit-
breiding van het fletspadennet en dat zij
bereed moet zijn hiervoor meer geld uit het
rijl^fcegenfonds beschikbaar te stellen dan
de ̂ ff miljoen die de regering voor 1976 al
heeft uitgetrokken. Kamerlid Cornelissen,
die in de vakantie 800 kilometer door Ne-
derland heeft gefietst, kwam hierbij met de
persoonlijke ondersteuning dat hij aan den
liJT^andervonden had dat het met de kwa-
liteiten veel fietspaden niet zo best is ge-
steld. Minister Westerterp staat niet afwfl-
zesd tegenover deze verlangens en onder-
streepte dat het tot stand komen van meer
vrijliggende fietspaden niet alleen de veilig-
heid van fietsers verhoogt, maar dat schei-
ding van verkeerssoorten ook de automobi-
listen ten gunste komt. Verder zei de mi-
nister het op prijs te stellen als er initiatie-
ven komen om kleding voor de op de fiets
te verbeteren, zodat de fiets meer gebruikt
kan worden bij minder gunstig weer. Initia-
tieven in deze richting zijn inmiddels in een
ver gevorderd staduim. Minder fiets-minded
toonde zich minister Vorrink - vreemd ge-
noeg, omdat zfl het departement van volks-
gezondheid en milieu beheert - toen zij een
voorstel van Kamerlid Imkamp van de hand
wees om te bevorderen dat ambtenaren
meer op de fiets naar hun werk gaan. Haar
toelichting dat er dan douches nodig zou-
den zijn om de bezwete ambtenaren in goe-
de orde achter hun bureau te krijgen, kan
met recht een lachertje worden genoemd,
vooral als men weet dat dagelijks vele hon-
derdduizenden andere Nederlanders ook per
fiets naar werk of school gaan.

JEUGD SPAART VOOR
8UPERLICHTE SPORTFIETS
De Nederlandse jeugd toont in toenemende
mate belangstelling voor de superlichte
sportfiets of semi-racefiets. Vooral voor
jongeren vanaf een jaar of twaalf blijken
deze soorten fietsen „het einde" te zijn. Op-
merkelijk is dat niet alleen jongens maar
ook meisjes hiervoor grote belangstelling
tonen. De verkoopcijfers van het laatste
jaar onderstrepen dit. Er kan gesproken
worden van een hausse in de verkoop van
superlichte sportfietsen, die deels de plaats
van de brommer innemen. Het sportieve en
stoere effect blijkt hierbij een duchtig
woordje mee te spreken. Er wordt voor
zo'n sportieve fiets met een flink aantal
versnellingen ijverig gespaard.

GOED VERKEERSGEDRAG
VOOR FIETSERS NOODZAKELIJK
Er wordt nogal geklaagd over het noncha-
lante verkeersgedrag van fietsers. Niet tfl-
ddg aangeven als men van richting gaat
veranderen, door rood licht rijden, op tro-
toirs fietsen: het zijn veel gehoorde klach-
ten. Ook fietsers dienen zich aan de ver-
keersregels te houden en zich als wegge-
bruikers zo te gedragen dat zij de veilig-
heid van zichzelf en van anderen niet in
gevaar brengen. In de serie Fietsotheek is
daaom onder de titel Fiet-etiquette een
nuttig boekje uitgegeven waarin uitvoerig
staat wat de fietser moet en wat hij mag.
Onmisbaar om een betrouwbare fietser te
worden. Door overmaking van ƒ 3,60 op
postgirorekening nr. 234567 kan Fiets-eti-
quette worden aangevraagd bij de stichting:
fiets! te Amsterdam.

FIETSTOCHT DWARS
DOOR VERENIGDE STATEN
Volgend jaar wordt do „Btkecentennial '76"

verreden, een fietstocht dwars door de Ver-

enigde Staten van Amerika van de we«t-
naar de oostkust. De organisatoren ver-
wachten 10.000 deelnemers en hebben het
daarom nu al over de „grootste fiets-hap-
pening" die ooit is gehouden. Zfl beogen
met dit evenement de waardering voor het
gezond reizen en het recreëren per flets te
hernieuwen en een herontdekking van het
boeiende Amerikaanse landschap mogelijk
te maken. De start is op 16 mei 1976 en
men heeft keuze uit diverse tochten van
een tot twaalf weken. Ook uit Nederland
hebben zich reeds verschillende deelnemers
aangemeld. Voor nadere inlichtingen en
deelname kan men zich wenden tot de Ned.
Jeugdherberg Centrale, Prof. Tulpstr. 2-6,
Amsterdam.

HYDRAULISCHE FIETSREMMEN
Kabelremmen willen in het gebruik na ver-
loop van tijd nog wel eens wa uitrekken of
slijten waardoor het remmen minder opti-
maal verloopt, terwijl ook vuil hierbij een
nadelige invloed kan hebben. In Amerika is
daarom een systeem van hydraulisch be-
diende fietsremmen geïntroduceerd, waar-
door deze bezwaren worden ondervangen.
Niet helemaal nieuw, want ook in Europa
was een dergelijk systeem - vanuit Japan
geïmporteerd - reeds bekend. Het blijkt wel
aandacht te krijgen, vooral voor toepassing
sportfietsen.

OOK HUURFIETSEN IN PARIJS
Een fiets huren is in Nederland een dood-
gewone zaak. Over het gehele land ver-
spreid zijn er zo'n duizend adressen waar
een fiets kan worden gehuurd. Ook in an-
dere landen worden de mogelijkheden om
een fiets te huren steeds beter. Zo is ook
onlangs in Parijs een onderneming opge-
richt die zich gaat toeleggen op het ver-
huren van verschillende soorten fietsen.
Prijs per dag - al naar gelang de soort
fiets die me kiest - 12 tot 15 francs, waar-
bij een verzekeringspremie is inbegrepen.
Huurders moeten een garantiesom van 100
francs betalen.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphtjn

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, iedere
donderdag

Vrfldag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Elke laatste vrfldag van d« maand: ruil-
beurs (Jeugdcentrum)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen

December:
4 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.

(Sint)
9 Bejaardensoos Kranenburg

12 Dropping Jong Gelre
16 NCVB afd. Vorden, zaal Eskes
17 Plattelandsvrouwen
17 KPO
18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum, 13.45 u.

(kerst)
20 Let it Be - Beatlefilm t.g.v. eerste lus-

trum Stichting Jeugdsociëteit Vorden
22 Kerstfeest Herv. Vrouwengroep dorp
23 Herv. Vrouwengroep Linde
26 Kerstrit De Graafschap voor paarden

en pony's
27 Bal voor gehuwden en verloofden,

zaal Schoenaker

Januari:
3 Nieuw j aarsf eest Jong Gelre, zaal Smit

10 Toneelver. KRATO: We komen niet uit
met ons pensioen, zaal Schoenaker

17 Feestavond W Vorden zaal F. P. Smit
24 Prinsenbal Karnavalsvereniging De

Deurdreajers in residentie zaal
Schoenaker

31 Jeugdcentrum, uitvoering Vordens
Toneel

De besturen van de verenigingen worden
verzocht hun aktivitelten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.



Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Sint Nicolaas
inkopen
natuurlijk naar .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Indien u overweegt geld op fe nemen
(lenen)
Doe hef niet ondoordacht!

Wij verzorgen hypotecaire lenin-
gen tot 100% van de stichtings-
kosten.
Voorts financieren we alle moge-
lijke machines, auto's, landbouw-
machines, werktuigen enz. enz.

Persoonlijke leningen
binnen 24 uur klaar
Voor uw auto heboen wij een W.A. EXTRA
waarin allerlei risico's zijn verzekerd: gebro-
ken ruit, wildschade, stormschade en nog vele
andere zonder verlies van no-claim korting.

Uw zaak -wordt door ons op discrete wijze
behandeld.

ASS.KANTOOR

JANSSEN
Ruurloseweg 20 - Vorden - Tel. 05752-1460

Een bloemetje erbij
doet wonderen

Bij ons zeer veel
kado-ideetjes

Vergeet vooral niet in onze

droogbloemenshop

te neuzen.

BLOEMEN

HOUDEN VAN MENSEN

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Biedt te koop aan:

Simca 1100 GLS 1975
Datsim 140 J de Luxe 1974
Citroen 2CV 6 1974
Citroen Ami 8 Break
GS 1000 15 motor 1973
Ford Taunus 1600 1973
Peugeot 404 diesel 1972
Simca 1301 Special 1973
Peugeot 404 diesel 1972
Peugeot 504 1972
Ford Taunus coupé 1300 .. 1970
Opel Rekord 1700 4-deurs 1970
Morris Mini 850 1970

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of 10.000 km garantie, getecrileerd en M.L.-
behandeling.
Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

Ze zijn er nog!

Originele
letterkasten

te gebruiken als wanddekoratie

ƒ 45,— per stuk

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

Pakpok
eens uit voor

in nood
Giro 1111222

Nadere Informatie kunt U aanvragen bij de
Stichting Mensen in Nood, postbus 1041,
Den Bosch of telefonisch: 073-144544.

Stichting Mensen In Nood,
Den Bosch
Giro 1111222
Aktie: Pak eens uit l

Nog net
op tijd

voor de
SL Nicolaas

Geef vader of moeder zo'n prachtige

KASTELENKALENDER
1976
het hele jaar hebt u er plezier van.

4-kleuren drukplaten van kastelen uit Vorden,
Ruurlo en Hengelo Gld.

een prachtig geschenk
voor 12,50

Verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL HIETBRINK, VORDEN

BOEKHANDEL „HASSINK", VORDEN

SIGARENMAGAZIJN BOERSMA, VORDEN

SIGARENMAGAZIJN EIJERKAMP, VORDEN

BOEKHANDEL HOYTINK, RUURLO

DROGISTERIJ „MARIANNE", HENGELO Gld.

DRUKKERIJ WEEVERS B.V., VORDEN

Voor
keurig
verzorgd

DRUKWERK
ZOALS :

Briefpapier

Rekeningen

Enveloppen

Folders

Orderbloks

Prijslijsten

Raambiljetten

Convocaties., enz. enz,

Toegangsbewijzen

Alsmede alle
familiedrukwerken

ERS b. v.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 - Vorden - Tel. 1404
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