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Agrarisch belang groot in gebied
struktuurplan openlucht rekreatie
„Het is duidelijk geworden, dat de mensen (tand-
schapsarchitekten e.a.) die de plannen maken voor on-
ze gemeentebesturen, wat de agrarische kant betreft
onvoldoende begrip hebben van wat zich binnen de
diverse bedrijfstakken afspeelt. Men begrijpt de positie
van de boer niet en heeft vaak een verkeerde gedachte
over de invloed van het agrarisch gebeuren op het mi-
lieu. Wij hebben als agrarissche kommissie er langer
over gedaan dan men lief had ons is wel 't verwijt ge-
maakt dat we te traag waren. Dat was niet het geval.
Wij meenden dat het agrarisch belang groot is in het
gebied van de vier betrokken gemeenten (Hengelo,
Ruurlo, Vorden en Zelhem)", aldus de heer A. G.
Mennink uit Vorden die samen met de heren Bruggink
uit Zelhem, Groot Roessink uit Hengelo en Norde uit
Ruurlo als agrarische kommissie uit de bestaande
standsorganisaties inspraak hadden op het ontwerp-
plan. Op een gehouden voorlichtingsavond voor de ge-
zamenlijke landbouworganisaties over 't struktuurplan
voor de openlucht rekreatie voor de genoemde vier
gemeeneen schetste de heer Mennink hoe het ontwerp-
plan basisstruktuur tot stand was gekomen.

„Het plan mag niet verward worden met een bestem-
mingsplan waarbij konkrete bestemmingen worden ge-
legd. In bedoeld struktuurplan worden slechts de
hoofdlijnen aangegeven voor de toekomst van de open-
lucht rekreatie in de vier genoemde gemeenten. Reali-
sering van deze plannen op het gebied van de open-
lucht rekreatie kan eerst geschieden na aanpassing ter-
zake van de bestemmingsplannen buitengebied. Ten
aanzien van deze aanpassingen zullen eveneens de wet-
telijk voorgeschreven procedures in acht worden geno-
en, dat wil zeggen ter visie-legging ontwerpwijzigings-
plan, alsmede de mogelijkheid tot indienen van bezwa-
ren tegen de desbetreffende wijzigingen. Het thans ge-
reed gekomen plan, hetwelk naar verwachting in het
voorjaar 1975 aan de raden van de betrokken gemeen-
ten ter vaststelling zal worden aangeboden als een on-
derdeel van het nog voor te bereiden struktuurplan
van het rekreatieschap „De Graafschap".
De heer Mennink: „Wij waren, na op 10 mei 1971 als
landbouw in kontakt te zijn gekomen met de beraads-
groep der vier gemeenten, wel de laatste groep die men
wilde horen, omdat „de landbouw nogal nauw betrok-
ken was geweest bij het opstellen van de uiteindelijke

voorlichting op het bestemmingsplan buitengebied".
Tot toen was ons van de vorengenoemde plannen niets
bekend. Bij de voorbereiding van het plan bleek echter
uit de gedachten van de landschapsarchitekt dat het
niet goed duidelijk was of niet door het plan en de
latere uitwerking in bestemmingsplannen, belemmerin-
gen zouden ontstaan voor de landbouw. Na nader kon-
takt met de beraadsgroep, waarbij vaak onbegrip ten
aanzien van de positie van de boer naar voren kwam,
is het plan opgesteld. Wijlen de heer Bastiaanse, die
mede het plan opstelde, konkludeerde toen al dat dit
plan meer inhield dan alleen voor de openlucht rekrea-
tie. Wat in dit plan gezegd wordt over het idee van
landschapsparken, het ontwerpen van boszones en land-
schapsparkzones verstrekt onze mening daarin."

Bezwaar maken wij ook, aldus de heer Mennink, tegen
het grote aantal hektaren wat volgens het plan nodig
zal zijn. „Want uit de voorstudies blijkt dat pas na
1982 behoefte zal bestaan aan uitbreiding van de re-
kreatieve aktiviteiten thans. Tot het jaar 2000 is vol-
gens de voorstudie 200 ha nodig voor verblijf van re-
kreanten, deze oppervlakte staat niet in verhouding
tot de ruim 700 ha welke gepland zijn. Voorts werd
toen nog in het plan 400 ha aangegeven voor mogelijk
te bebossen. Daarenboven was de ligging van de aan
de landbouw te onttrekken gebieden niet gelukkig ge-
kozen. Om bedrijfstechnische redenen, bedrijf sekono-
mische en ook veterinaire redenen zijn deze zones voor
ons onaanvaardbaar. Het begrip bio-industrie heeft
overigens geen enkele wettige grondslag. De bedoelde
aanduidingen van zones voor bio-industrie dragen het
gevaar in zich dat de ontwikkeling van veredelings-
landbouw in de overige agrarische gebieden bemoeilijkt
zou kunnen worden. Dit zou speciaal voor de Achter-
hoek een ernstig feit zijn, daar de veredelingslandbouw
een onderdeel is van de bedrijven welke niet gemist
kan worden."

Naar aanleiding van de door de agrarische kommissie
aangevoerde bezwaren zijn er enkele ingrijpende ver-
anderingen in het plan aangebracht.

a. Voor de landschappelijk schone gebieden in casu
de landschapsparken wordt een formule aangege-
ven, waarmee de intensiviteit van de veehouderij
wordt aangeduid. In het plan wordt nu gesproken

van een eigentijdse landbouw, welke hier aan- en
ingepast kan worden.

b. De aantallen ha welke vooral voor onze gemeente
waren gepland (Vorden) voor de ontwikkeling van
rekreatie zijn drastisch beperkt.

c. Voor Vorden is het grondgebied wat geprojekteerd
was in een landbouw- en veehouderij intensief ge-
bied, van de kaart weggehaald.

d. Zones voor bio-industrie komen niet meer op de
kaart voor.

e. Tenslotte is in het definitieve plan het vreselijke
woord bio-industrie vervangen door intensieve vee-
houderij.

De heer Mennink konkludeerde tenslotte dat het ba-
sisstruktuurplan voor de openlucht rekreatie, een fa-
cetstruktuurplan is, dat geen aan de wet ontleende bin-
dende kracht bezit, zoals het bestemmingsplan buiten-
gebied. Hierdoor zijn aanduidingen als landschapspark-
zones e.a. dan ook voorbarig opgenomen. Toch kunnen
ze een leidraad worden bij de toepassing van overheids-
bevoegdheden en kan een bevriezende werking uitgaan
tot schade van eventuele grondgebruikers. „Wil men in
de toekomst iets hiervan realiseren in de geest van
landschapsparken, dan zouden de bestemmingsplannen
drastisch moeten worden gewijzigd en zou hieruit een
groot aantal schadevorderingen ontstaan, welke finan-
ciële last de gemeente niet zou kunnen dragen."

Nutsdepartement
Evenals voorgaande jaren zal ook nu weer in samen-
werking met Nutsfloralia een middag en avond gehou-
den worden onder het motto: „zelf kerststukjes ma-
ken". De toegang is geheel gratis, ook voor niet-leden.
Het Nutsbestuur verwacht, gezien de animo van vorige
jaren, dat velen weer de kans zullen benutten om hun
eigen kerstversiering te maken. Nadere gegevens vindt
u in een advertentie in dit blad.

Z I L V E R W I T E D E U S TAAI

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Deze week komen aan de orde:

1. De gemeenteraadsvergadering d.d. 17 december
a.s.

2. Aanvragen om een hinderwetvergunning

Ad 1)
DE GEMEENTERAADSVERGADERING
VAN 17 DECEMBER A.S.
De gemeenteraad vergadert opnieuw op 17 decem-
ber a.s. en zal dan o.a. diskussiëren over de gemeen-
tebegroting voor het jaar 1975; deze vergadering
zal, zoals gebruikelijk, 's-avonds om half acht be-
ginnen.
In diverse afleveringen van deze rubriek is een be-
gin van de uiteenzettingen gegeven van de verschil-
lende onderwerpen die b&w hebben behandeld in de
bij de begroting behorende zgn. „aanbiedingsbrief";
hierin kwam het beleid van het afgelopen jaar en
het (de) volgende jaar (jaren) naar voren.
In bovengenoemde vergadering zal de raad het al-
gemeen beleid voor het jaar 1975 vaststellen.
Zoals gebruikelijk, is de vergadering openbaar, en
derhalve voor iedereen die hierin is geïnteresseerd,
toegankelijk. B&w nodigen u dan ook gaarne uit de-
ze — voor de ingezetenen van Vorden — belang-
rijke vergadering bij te wonen.
Behalve de vaststelling van de begroting, komen ver-
der onder meer nog de volgende agendapunten aan
de orde:

Voorbereidiitgsbesluit ten behoeve van
plan Brinkerhof 1973 nr. l
B&'w stellen de raad voor om twee bestemmingen
(„boxengarage" en „parkeerplaats") die naast el-
kaar liggen, onderling te wijzigen.
De situering ter plaatse is nl. zodanig dat het on-
mogelijk is om bouwplannen te ontwerpen waarbij
de garages aan de woningen zijn aangebouwd. Om
deze bouwkavels voor adspirant-kopers toch aan-
trekkelijk te maken lijkt het b/w gewenst om de
boxengarage aan de bouwstrook voor koopwoningen

te koppelen en het open parkeerterrein te verschui-
ven naar het oorspronkelijke terrein van de boxen-
garages.

Verkoop bouwterrein aan de
woningbouwvereniging Thuis Best
Om de bouw van 56 woningwetwoningen in het be-
stemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. l te kunnen
verwezenlijken, stellen b&'w de raad voor om aan
voornoemde woningbouwvereniging een bouwterrein
groot globaal 9350 vierkante meter te verkopen te-
gen een koopprijs van ƒ 427.137,- ekskl. btw.

Vaststelling verordening op de kampeerplaatsen
en op de kampeermiddelen
Door de Nederlandse Kampeerraad is onlangs aan
alle gemeentebesturen van Nederland een nieuwe
modelverordening op de kampeerplaatsen en op de
kampeermiddelen aangeboden. De redenen hiertoe
waren onder meer:

a. de opheffing van het instituut Kampkaart en
Kampeerpaspoort per l januari 1974;

b. het feit dat de oude modelverordening reeds
plm. 15 jaar bestond en derhalve sterk aan aan-
passing onderhevig was;

c. het feit dat diverse gemeenten op hun eigen
houtje veranderingen in de verordening aan-
brachten, waardoor de uniformiteit in gemeen-
telijke verordening teloor ging;

d. de inwerking treding van de wet op de Ruimte-
lijke Ordening: hierdoor ontstond kortsluiting
met de oude verordening;

e. de vaststelling van een cara van verordening door
de provincie Gelderland, waardoor het rekrea-
tieve gebeuren onder twee regimes ging vallen
(nl. gemeente en provincie), hetgeen onduide-
lijkheid voor belanghebbenden opleverde.

Aangezien een modelverordening aan plaatselijke
omstandigheden dient te worden aangepast, is in
nauw overleg met de gemeentebesturen van Hengelo
(Gld.), Ruurlo en Zelhem deze aanpassing tot stand
gebracht.
De nu aan de raad voorgelegde ontwerpverordening
houdt -r in hoofdlijnen — het volgende in:

- de mogelijkheid om op 3 manieren het kampeer-
bedrijf uit te oefenen; nl. middels een gewone
kampeerexploitatievergunning (campings e.d.),
een bijzondere kampeerexploitatievergunning
(kamperen op de boerderij) en middels vrijstel-
ling (bv. voormalige kampeerpaspoortterreinen);

- er mag geen strijd met een bestemmingsplan be-
staan/ontstaan;

- aan vergunningen kunnen voorwaarden worden
verbonden met betrekking tot belangen als open-
bare orde, gezondheid, veiligheid, welstand, na-
tuur- en landschapbeheer en milieuhygiëne.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben - in-
dien onderhavige verordening wordt vastgesteld -
toegezegd dat de provinciale verordening zal wor-

den ingetrokken teneinde de gemeente op dit gebied
meer autonomie te verschaffen.
Zoals bekend, heeft de gemeente Vorden de staca-
ravan onder het begrip rekreatiewoonverblijf in de
gelijknamige verordening gerangschikt; deze katego-
rie behoort nu dus tot het begrip „bouwwerk",
waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is; de
toercaravans en tenten zullen onder de juist ge-
noemde nieuwe verordening ressorteren. B&'w zijn
van mening, dat de nieuwe (goedgekeurde) rekrea-
tiewoonverblijvenverordening, de nieuwe kampeer-
verordening en de bestemmingsplannen aan het ge-
meentebestuur een goed instrument verschaffen voor
een verantwoord en daadwerkelijk (bij-) sturen van
het rekreatief gebeuren in ons dorp.

Voorbereidingskredieten voor de bouw van een
R. K. kleuter- en een R. K. basisschool

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor
om aan de Katholieke Stichting St. Antoniusscholen
„Vorden-Kranenburg" een voorbereidingskrediet
van ƒ 34.948,48 te geven, één en ander ten behoeve
van de bouw van bovengenoemde scholen (het be-
treft hier kosten architekt en aanbestedingskosten).

Ad 2)
AANVRAGEN
OM HINDERWETVERGUNNING

De volgende personen hebben bij b&'w een vergun-
ning ingevolge de hinderwet aangevraagd:

- De heer ]. E. A. Berentsen, Deldensebroekweg
16 te Vorden om op het perceel Eikenlaan 15
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie D
nr 1973, en de heer W. ]. A. Nijenhuis, de
Ganzesteeg 4 om op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie D nrs 1861-1828
een propaaninstallatie voor huishoudelijke doel-
einden op te richten.

- De heer ]. F. M. Zents, Ruurloseweg 119 te
Vorden om op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie D nrs 1947-1953 een
veehouderij met mestopslag alsmede een pro-
paaninstallatie op te richten.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
uiterlijk 21 december 1974. Voorts heeft ieder de
gelegenheid in persoon of bij gemachtigde monde-
ling bezwaren in te brengen in een openbare zitting
ten gemeentehuize op dinsdag 24 december 1974
te 10.00 uur. Zij, die niet in persoon of bij ge-
machtigde op bovenbedoelde zitting zijn verschenen
zijn niet gerechtigd tot beroep. Degenen echter, die
tijdig schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en
niet op de zitting zijn verschenen, zijn wel tot be-
roep gerechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in
een gemeente waar ingevolge artikel 9, lid l, onder
b of lid 3, der hinderwet, openbare kennisgeving
moet geschieden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink bediening H. Doop. De
Kindercantorij zingt. Thema: het 12e en laatste artikel
van de apostolische geloofsbelijdenis: „en een eeuwig
leven. Amen"; 19 uur Adventsdienst van de Raad van
Kerken te Vorden/Kranenburg m.m.v. het Vordens
Mannenkoor, pater Sutorius (prediking), ds. Veenen-
daal (liturgie)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier; 19 uur Adventsdienst in
de Ned. Herv. kerk, uitgaande van de gezamenlijke
Kerken, voorganger pater Sutorius

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanfelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Gerio Reinardo Gino, zoon van B. de Graaf
en E. G. Wuestenenk.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: J G M Herfkens en A M Koers; H J Fleming
en H J Klein Bramel; P J N Hartvelt en B B Kerstens.
Overleden: G. Bargeman, 88 jaat, weduwe van Nijen-
huis.
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SUPER-SLAGERIJ
4 HAMBURGERS HALEN - 3 BETALEN

4 GELDERSE SCHIJVEN HALEN - 3 BETALEN

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

HACHEVLEES
300 gram

HAMLAPPEN
500 gram 478 heel kilo

WIENER SNITZEL
100 gram

398
498
238

128
VLEES-
WAREN

SNIJWORST 150 gram "H9

GEKOOKTE HAM 150 gram H9

AMSTERDAMSE LEVERWORST 250 gram 99

GEKOOKTE GELDERSE aan het stuk 200 gram 99

ZONNETUIN
HARDE SPRUITEN
COX'S ORANGE

GOUDREINETTEN
MANDARIJNEN

HANDSINAASAPPELEN
PANKLARE WORTELTJES

500 gram

kilo

iy2 kiio

(Clementines) per kilo

s=o

59
198

198
219

249
49

DIEPVRIES-ARTIKELEN
BITTERBALLEN
KIPSOEPPAKKET
SPINAZIE
KALKOENPOTEN
HAZEPEPER
CHIPOLATA PUDDING

Iglo party pack
28 stuks, van 225 voor

per pak
voor ;....

1000 gram
voor

per kilo
voor ..

per kilo
voor ..

'Iglo' beker
van 230 voor

185
125
139
480
410
215

Groente-

en vleesreklame

gelden t.m. zaterdag

A&O

appelmoes
literblik

85

Unox

tomatensoep
4 bordenblik nu

98

..

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG :

UIEN , u. .............................................
HACHEVLEES
DINSDAG :

KLAPSTUK
HU l UI U l (panklaar) 500 gram

WOENSDAG :

GEHAKT 500 gram

Wl IE KUUL (panklaar) 500 gram

125
238

398

228

A&O GRAAG TOll
doos a 5 stuks
van 235 voor .

+ 6 SERVETTEN
voor

Neem vast iets in huis voor de feestdagen!

GOUDA KAARSEN
KERSTTAFELKLEED
GEHAKTE SUCADE
BIGARREAUX
DR OETKER BACKIN

bakje
van 119 voor

215
175
109
129
119

STEMGEMBER BALLETJES 5 225
VANILLE SUIKER 2ff!ïU, 109

(Heinz)
Franse vruchtjes

van
140 voor

WAS VOORDEEL
IX VOOR DE AFWAS

A ZEEPPOEDER
BONTKRACH
PERS L. ZEEPPOEDER

grote flakon
voor

vaatje
nu ...

koffer
nu ...

draagkarton
nu

169
1698
750
698
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Honig

bakmeel
pak van 91 voor

79

Hero aardbeien/confiture

jam
pot van 203 voor

179

FRANSE COGNAC Napoleon
bij ons nu voor

SHERRY

BERENBURGER

JONGE JENEVER

VIEUX

LIKEUREN

Don Ramon
2 literfles van 1495 voor

hele liter
bij ons voor

Ganzeboom of Legner
hele liter ,

Bellac
(met gratis glas)

Jarbin
diverse soorten

1195

1295

895

945

795

795

W DIENST! A&O

SPEELGOED EN NON FOODS
VOORDEELTENT

KERSTBOOMVERLICHTING
KAARSEN
KERST CREPEPAPIER
KESTBOOMSTANDAARD
KESTSERVETTEN
KERSTONDERZETTERS

elektrisch, 16 kaarsjes.

pak a 4 stuks

pak a 4 vel ...

per stuk

fraaie dessins
pak a 25 stuks

per doosje

1695
149
195
225
125
98

DINSDAG 17 DECEMBER
STARTEN WIJ MET EEN

warme brood boetiek
Brood en gebak in vele soorten van uw vertrouwde
Warme Bakker

Zie de speciale aanbiedingen in de boetiek
Brood en gebak voor de feestdagen ook op bestelling

WEEKVOORDEELTJES
ROOSVICEE
dubbele fles .....

RODE KOOL MET APPELTJES
3A pot

HAZELNOOTPASTA
grote pot van 235 voor

HONIG CAKEMEEL
pak van 98 voor

SIAM RIJST
heel kilo van 269 voor

VALENTINIVERMOUTH
wit of rood. per fles

COMBANO SHERRY
2 flessen van 1150 voor ....

VIN CONJAK
wijn bereid met fijne Franse cognac

KRINGS APPELSAP
grote fles

BAVARIA BIER
3 flesjes nu

SPERZIEBONEN
iiterblik nu

GALVE BORRELNOOTJE
van 168 voor

VAN NELLE PRISMA KOFFIE
250 gram

UNOX ERWTENSOEP
Iiterblik nu

298
89
198
89
225
295
998
325
69
98
99
139
209
159

VIM MET BLEEKMIDDEL
per bus nu 59

BLOEMEN-PLANTEN
1 bos a 10 stuks

Verder: pracht cactussen, kamerplanten, snijbloemen, droogboeket enz.

275

ZOETWAREN VOORDEEL
BASTOGNE KOEKEN
pak van 179 voor

SUIKERKRANSJES
per zak

CHOCOLADE KRANSJES
melk of puur

139
89

149
NIEUWSTAD 5

VORDEN
TELEFOON 1232

><>tt>^^
<^



VIVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSIAGER
9n goeie slager

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram voor

OSSESTAART
500 gram

FRIGANDEAU VAN DE HAM
500 gram

NASI OF BAMI
(uit eigen keuken) 500 gram

HIPSE POOT
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

WIENER SNITZELS

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

PALINGWORST
150 gram

BERLINER
150 gram

HAMWORST
150 gram ..

MAGERE VARKENSROLLADE
(gebraden) 100 gram

Uit onze moderne

ZUIVEL-AFDELING
YOGHURT
GORTE PAP
SLAGROOM
BLOEMPAP

1 liter

1 liter

1/4 fles

1 liter

98
98

139
98

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
GOLDEN DELICIOUS
KOGELHARDE SPRUITEN m
BAMI PAKKET
NAVEL SINAASAPPELS
GESNEDEN HUTSPOT
GESNEDEN RODE KOOL 5»og„m
Maandag en dinsdag:

GEKOOKTE BIETEN

kg...

voor

»11 Kassakoopje! VIVO SPECULAAS van 129 voor 98 « « «

VIVO LIMONADE SIROOP
van 139
voor .. 99

HALVAMEL FRIESE VLAG
van 237 voor

VIVO FILTERZAKJES A 40
van 155 voor

LEEUWENZEGEL HALVARINE
2 kuipjes
van 144 voor 98

VIVO VOORDEELKOEK
van 109 voor

FA DOUCHESCHUIM
van 995 voor

ROYCO KIPPESOEP
van 71 voor

DEMONSTRATIE VAN APPELSIENTJE
nu ter kennismaking
van 169 voor

99
575
59

149

DREFT VLOEIBAAR

TEMPO ZAKDOEKJES

Diepvries
GROKO DOPERWTEN
500 gram

GROKO BOERENKOOL
7SO aram
voor ••«

PUDDING PIJPERS
(Chipolata)

KAKELVERSE EIEREN

398
165

139

119

159

189

l

\

l

r

(

Domo van. of choc.vk

PAREIN GROTE TUC

UNOX ROOKWORST
250 gram
van 219 voor

UNOX ROOKWORST
350 gram
van 289 voor

FLES ADVOKAAT
0.6 liter
normaal 675 onze prijs

KOFFER OMO

iu voor

3roente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig t.m.

van 127 onze prijs

168

188

259

495

595

14 december '74
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Donderdag 12 december 1974

36e jaargang nr 41 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Zakenman Helmink:
Alleen door de klanten eerlijk
te bedienen kan men zich
in ons vak handhaven
Achter de dichtgeplakte etalages van de firma Helmink
aan de Zutphenseweg wordt momenteel keihard ge-
werkt. Dat moet ook wel want volgende week wordt
het gemoderniseerde winkelbedrijf voor het publiek
opengesteld. Dit is niet de eerste keer dat de heer Hel-
mink met dergelijke werkzaamheden wordt gekonfron-
teerd.

VERTROUWEN WINNEN
In de 16 jaren dat de woninginrichting annex manufak-
turier Helmink in Vorden zijn brood verdiend, heeft
hij zijn zaak diverse keren verbouwd of is er een „stuk"
bij aangetrokken.
„Ach", bekent hij eerlijk ,,ik heb altijd een goede bo-
terham verdiend, maar denk nu niet dat dit vanzelf is
komen aanwaaien. Natuurlijk hebben we de tijd mee
gehad. We moeten er echter keihard voor werken. We-
ken van 80 werkuren zijn heel normaal. Ook mijn
vrouw weet hiervan mee te praten. Een zeer belangrijke
faktor in ons vak is het vertrouwen van de klanten te
winnen. Alleen door ze eerlijk te bedienen kun je je
handhaven. Als je van het standpunt uitgaat: verkopen
en nog eens verkopen, dan ben je goed op de verkeerde
weg, dat kan ik u verzekeren. Wanneer je goede ad-
viezen geeft, komt de verkoop vanzelf", aldus de heer
Helmink.

GOEDE SFEER
Hij wijst er met nadruk op dat de groei van zijn zaak
mede te danken is aan het personeel. ,,We hebben uit-
stekende krachten in ons bedrijf, die echt niet op een
uurtje kijken. Er heerst een zeer goede sfeer. Ook aan
inspraak hecht ik grote waarde. M'n personeel heeft
dan ook een belangrijke „stem" gehad wat betreft de
nu op handen zijnde interne modernisering."
Ook zijn twee zoons, Henri en Bernard, beiden werk-
zaam in de woninginrichting elders, hebben hem met
adviezen terzijde gestaan. „Aan hen kan ik ter zijner
tijd de zaak dan ook met een gerust hart overdragen."
Beide zoons hebben met goed gevolg de meubeltech-
nische school in Rotterdam (4 jaar) doorlopen. Bij de-
ze studie is vooral de aandacht gevestigd op de kom-
merciële sektoren.

IN 1958 BEGONNEN
De zakencarrière van de heer Helmink begon in 1958.
Hij nam toen het bedrijf over van de heer Heerink (op
deze plek staat thans het postkantoor). Het pand vol-
deed al gauw niet meer aan de eisen. In 1966 kon hij
enkele meters verderop een stuk grond aankopen waar
hij het huidige pand vestigde. De totale oppervlakte
bedroeg plm. 900 vierkante meter. Vier jaar later groei-
de de firma Helmink weer uit „het jasje". Toen werd
de woning Het Molenblick (waar vroeger architekt Van
Houte woonde) aangekocht. De woning werd gesloopt
zodat weer een stuk bij het pand kon worden aangetrok-

ken. Tussen de bedrijven door werd in 1968 de show-
room gebouwd waar de meubelen werden tentoon ge-
steld. Inmiddels hebben de meubels in deze showroom
plaats moeten maken voor een tapijtenhal, waar een
grote kollektie kamerbreed tapijt ligt opgeslagen.

VERKOOP STIMULEREN
Omdat de eisen en koopgewoonten van het publiek zich
steeds wijzigen, kwam de heer Helmink deze zomer tot
de konklusie: „Om de verkoop te stimuleeren moet er
iets worden veranderd". Dit alles heeft er toe geleid
dat de zaak belangrijk wordt gewijzigd.

De winkel wordt efficiënter opgezet. De bestaande
etalages zullen verdwijnen. Treedt men de winkel bin-
nen, dan treft men aan de rechterzijde shops met mo-
degoed (o.a. rokken, pullovers enz.). Alles is hier zeer
overzichtelijk uitgestald. Aan de linkerzijde van de win-
kel treft men het woningtextiel, met daarnaast een
ruimte voor eethoeken, salonkasten enz. Tevens heeft
men hier toegang tot de meubeltoonzaal. Deze toonzaal
op de eerste etage heeft een oppervlakte van 550 vier-
kante meter. Deze afdeling is gescheiden in een afde-
ling modern en een afdeling klassiek. „De omzet is on-
geveer fifty-fifty", aldus de heer Helmink. Links in
de hoek van de toonzaal is een koffiebar. Op de twee-
de etage vindt men de slaapkamerafdeling.

1600 VIERKANTE METER
VERKOOPRUIMTE
In totaal heeft de firma Helmink de beschikking over
1600 vierkante meter verkoopruimte. Keus heeft het
publiek genoeg, er staan bv. 30 bankstellen, 35 eet-
hoeken en 20 wandmeubelen.

Om nog even op de benedenverdieping terug te komen,
er is hier een speciale kinderboek gekreeërd. Een aan-
gepaste paskamer, speelgoed enz. In het midden van
de „verhoging" is de afdeling lingerie en nachtgoed
met daarnaast aan de rechterzijde een uitgebreide kol-
lektie wol- en klein vakartikelen.

De afdeling dekens en gordijnvak heeft eveneens een
belangrijke uitbreiding ondergaan. Onder het gehele
pand is het magazijn gevestigd. De hoofdzaak van de
firma Helmink is de woninginrichting (plm. 60 pro-
cent), terwijl het textiel plm. 40 procent van de totale
omzet uitmaakt. De klantenkring van de firma Hel-
mink is natuurlijk voor het overgrote deel op Vorden
gebaseerd, daarnaast wordt veel aan woninginrichting
gedaan in bv. Wichmond, Baak, Warnsveld en Zut-
phen. De heer Helmink verwacht overigens dat het
jaar 1975 minder zal worden. „Er wordt niet veel ge-
bouwd. De aannemers merken dit nu al. Onze branche
komt altijd een half jaar later. Niettemin blijf ik op-
timistisch en hoop dat ik er woensdag 18 december
(openingsdag) velen een glaasje zullen komen drin-
ken."

SPECIALE KERSTAANBIEDING

Excellenz
* Sensomatic kanalenkieier

* DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

* 66 cm beeldbuis

* Met Nederlands garantiebewijs

inklusief garantiecheques

van f 2748,- voor f 2350,-

Uw garantie voor .vakmanschap

Vooraan in service - vooraan in techniek — Eigen servicediensf

Fa BREDEVELD
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 05750-13813

Ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering van de VAMC De Graaf-
schaprijders hebben de leden de heer B. Pardijs, die
ruim 15 jaar voorzitter van de klub is geweest, be-
noemd tot ere-voorzitter. Tijdens de vergadering werd
een nieuw bestuur gekozen welke zal bestaan uit W.
Bielderman (voorzitter), J. W. Rouwenhorst (sekreta-
ris), D. Pardijs, H. Klein Brinke, H. Wolsheimer, G.

Meutstege en J. Slagman. De werkzaamheden zullen
onderling worden verdeeld.

Aangezien de vereniging het volgend jaar op grootse
wijze het 25-jarig bestaan zal herdenken, werd beslo-
ten het oude bestuur tot na de festiviteiten aan zal
blijven gezien de verschillende werkzaamheden welke
reeds in een ver gevorderd stadium verkeren.

In het jaarverslag van sekretaris Rouwenhorst werden
de verschillende aktiviteiten uit 1974 gememoreerd. Hij

wees er o.a. op dat de leden zelf hun steentje dienen
bij te dragen inzake de geluidshinder, verkeersveilig-
heid enz. De ontvallen leden t.w. de heren M. H. Go-
tink, D. Beek en G. J. Oortgiesen werden herdacht.
Veel waardering was er voor de eigenaren die telken-
jare hun terreinen beschikbaar stellen opdat de cros-
sers op het circuit van Delden hun hart kunnen opha-
len. Ook was er waardering voor burgemeester Vunde-
rink, door wiens toedoen de Oost-Gelderlandrit weer
kon worden verreden.
In de oriëntatie- en toerkommissie hebben de volgende
heren zitting: Regelink, Verstege, Berendsen, Horstink
en Luyten. De crosskommissie zal bestaan uit de heren
Slagman, Arfman en Rothman. Voor de festiviteiten
die in 1975 zullen plaatsvinden werd een kommissie
benoemd onder leiding van de heer Van Ark.
Voorts werden de kampioenen bekend gemaakt. Dit
zijn bij de oriënteringsritten: motoren (leden): Verste-
ge; .auto's (leden): Regelink; idem B-rijders Radstake;
idem (niet leden) Stevens. Crossers (A-klasse): kampi-
oen Klein Brinke; B-klasse Veenstra. Betrouwbaar-
heidsritten senioren: Veenstra; idem junioren: Groot
Nuelend. Voor de vierde achtereenvolgende maal is
Veenstra er in geslaagd de „Delden Trophy" op zijn
naam te brengen.
De vereniging heeft dit jaar opnieuw een kampioen
van Nederland onder haar leden. Bij de betrouwbaar-
heidsritten zijspan werd Braakhekke nationaal kam-
pioen met Klein Brinke als „bakkenist".
De konditietraining zal ook deze winter weer op za-
terdagmiddag onder leiding van de heer Bielderman
worden gehouden. Op 21 of 22 februari wordt een
bowlingavond gehouden.

Uw kaarten moeten nou
echt de deur ui t . . .
Sint Nicolaas is vertrokken naar zuidelijker streken,
zijn kadoos worden gedragen (of liggen in de kast). De
dagen donkeren steeds meer. 't Is Kerst vóór u er erg in
hebt. Als u nu uw wenskaarten niet wegstuurt naar fa-
milieleden, vrienden, kennissen en zakenrelaties, komt
't er niet meer van. Of u bent te laat, want de PTT
kan al die miljoenen kaarten niet in een paar dagen
verwerken. Goed, u verzendt uw kaarten dus vandaag
of morgen. Worden het weer kaarten van de kinder-
postzegelaktie? Gefrankeerd met gouden kinderzegels?
(U weet toch dat de kinderzegel in Nederland dit jaar
vijftig jaar bestaat en dat honderden instellingen ei-
genlijk een beetje rekenen op een feestelijke extra bij-
drage? Natuurlijk weet u dat.)
In de stand van uw plaatselijk komité in het postkan-
toor vindt u zegels (komplete series voor vrienden/ver-
zamelaars als Kerstkado) en wenskaarten. De dames
van het komité hebben daar 's-morgens zitting.

Uw relaties in het buitenland zijn verzot op de kaarten
met afbeeldingen van antieke Nederlandse tegels en
met etsen en gravures van Rembrandt. Maar ook de
overige kaarten mogen er zijn. Daar legt u eer mee in.
En wat is er nu meer voldoening gevend dan het har-
telijke gebaar van een Kerst- of nieuwjaarsgroet te
kombineren met de hulp aan het kind, dat het zonder
extra duwtje in de rug niet redt? Doe ze gauw de deur
uit, uw kaarten. Mét kinderzegels! Vergeet het niet!

Integratie kleuter-basisonderwijs
te Kranenburg/Vorden al begonnen
Waarschijnlijk als een van de eerste scholen uit de re-
gio heeft het schoolbestuur van de Stichting St. An-
toniusscholen Kranenburg/Vorden de integratie van het
kleuter/basisonderwijs daadwerkelijk gerealiseerd.
Doordat de Maria Goretti-kleuterschool aan de Eiken-
laan te Kranenburg niet meer voldeed aan de gestelde
eisen, werd besloten deze kleuterschool ergens anders
onder te brengen. Aanvankelijk wilde de stichting een
nieuwe school bouwen maar de plannen werden gewij-
zigd en het bleek dat er in het dorp Vorden meer be-
hoefte was aan een nieuwe r. k. kleuterschool omdat
andere scholen de toeloop moeilijk verwerken konden.
Ook de plannen om de bestaande school te Kranenburg
te verbeteren, gingen niet door, omdat de kosten te
hoog waren. Men vond een gelukkige oplossing. In de
i. k. basisschool te Kranenburg (St. Antoniusschool)
was het vijfde lokaal beschikbaar gekomen en konden
de kleuters hier onderdak krijgen.
Hoofdleidster mejufr. L. Wolbert die al bijna twintig
jaar de Kranenburgse kleuterschool „runt", was maar
wat blij met deze oplossing. Met behulp van vele han-
den werd de inventaris naar de basisschool aan de
Ruurloseweg overgebracht. Gescheiden van de „grote"
school is een aparte speelruimte voor de kleuters ge-
kreeërd. Juf Wolbert en de kleuters, die een gastvrij
onthaal kregen, hebben nu de beschikking over een
mooie ruime klas waarin de twintig leerlingen met het
nieuwste materiaal kunnen werken en spelen. Ook in

verband met de toekomstige integratie is de groepsge-
wijze opstelling in de klas en het individueel aandacht
besteden aan de leerlingen uitermate belangrijk.
Mevrouw Bloemink-Rehwinkel, inspektrice van het
kleuteronderwijs, heeft op een gehouden ouderavond
een toelichting gegeven over de integratie kleuter/ba-
sisonderwijs. Zij wees er op dat de Kranenburg nu een
van de modernste scholen heeft, waarbij de leerlingen
goede aandacht genieten van de onderwijskrachten. Het
bestuur van de stichting kan .zich gelukkig prijzen qua
onderwijs is het een hele vooruitgang.
De plannen voor de bouw van een nieuwe kleuter/ba-
sisschool tegenover de Christus Koningkerk in Vorden
beginnen nu vastere vormen aan te nemen. In het pa-
rochiezaaltje bij de kerk is mejuffrouw Harterink eni-
ge tijd geleden gestart met het kleuteronderwijs.
Op dinsdag 14 januari zal in zaal Smit de openbare
aanbesteding plaatsvinden van de nieuwe kleuter/ba-
sisschool aan Het Jebbink. De aanbesteding geschiedt
in percelen (1) de gehele bouw inklusief de installatie-
werken; (2) installatiewerken, omvattend loodgieters-
werk, gas- en waterleiding, dakdekkers werken, elek-
triciteitswerk centraale verwarming enz.
Deze nieuwe kleuter/basisschool wordt de eerst r. k.
school in Vorden die helemaal op het principe van de
integratie wordt gebouwd, het gebouw krijgt aanvan-
kelijk vier lokalen en een kleuterlokaal. De nieuwe
school is een ontwerp van architekt Van Houte.

Kerstnummer
Contact in kleur
Volgende week zullen enkele pagina's in kleur gedrukt
worden. Mocht u uw advertentie in kleur willen hebben
dan gaarne bericht vóór vrijdag 13 december. Ook uw
normale advertenties gaarne vroegtijdig in verband met
de toename van advertenties. Voor de editie Ruurlo
uiterlijk maandag 16 december, editie Vorden uiterlijk
dinsdag 17 december 12 uur, editie Hengelo uiterlijk
woensdag 18 december 12 uur. Bij voorbaat dank.

Redaktie

't Is gemakkelijk kiezen
uit zo'n
uitgebreide kollektie

LUXE
DAMESTASSEN
in skai en leer

Zojuist talrijke
nieuwe modellen ontvangen

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

KERSTAKTIE VAN DE
RAAD VAN KERKEN
De Raad van Kerken te Vorden/Kranenburg houdt de-
ze week een rondgang door de gemeente voor de geza-
menlijke Kerstaktie voor zieken en hoogbejaarden (9 -
14 december). In de voorbije jaren werd deze aktie door
de gift van velen (om niet te zeggen: allen) mogelijk
gemaakt. Het is de stellige verwachting dat dit ook dit
jaar weer gebeuren zal.
ADVENTSDIENST VAN DE
RAAD VAN KERKEN
A.s. zondagavond 15 december belegt de Raad van
Kerken te Vorden/Kranenburg een Adventsdienst in
de Hervormde dorpskerk. Pater Sutorius hoopt de pre-
diking te verzorgen en ds. Veenendaal de liturgie. Het
Vordens Mannenkoor verleent medewerking. Iedereen
is er van harte welkom.
DE KINDERCANTORIJ ZINGT
In de morgendienst van zondag a.s. (een doopdienst)
zal ook de Kindercantorij weer zingen. In de serie kerk-
diensten vanuit de apostolische geloofsbelijdenis wordt
dan in schriftlezing en prediking het 12e en laatste ar-
tikel uitgelegd en mee-beleden: ,,en een eeuwig leven.
Amen".
HET LIED VAN DE WEEK/ZONDAG
Op de 3e Adventszondag is het lied van de week/zon-
dag gezang 53 uit het liedboek voor de Kerken.

BETALING ABONNEMENTSGELD
VANAF MAANDAG 16 DEC.
Voor het jaar 1975 hebben wij het abonnements-
geld moeten stellen op ƒ 20, - per jaar eksklu-
sief administratie- en inkassokosten. Wordt u na
l januari 1975 een kwitantie aangeboden, dan
komt er ƒ 2, - administratie- en inkassokosten
bij.
Wat of 1975 zal gaan worden wat betreft de
papierprijzen en porto, kunnen ook wij niet voor-
spellen (laatste bericht ANP porto 30 procent
verhoging?). In 1974 zijn er zulke enorme ver-
hogingen geweest, dat wij hopen dat zich dit niet
herhaald in 1975. Ook de kwaliteit van het pa-
pier is zeer terug gelopen. Wij hopen dat wij in
staat zijn om toch, ondanks deze moeilijkheden,
Contact leesbaar zullen houden en dat wij spe-
ciaal veel aandacht zullen besteden aan onze
nieuwspagina's.

Direktie Drukkerij Weevers B.V.



bij Schoenenhuis JANSEN (tot 20 febr. 1975)
H. SMEETS
VORDEN

Na al het zoet
van Sint en Pieterman
nu weer vlees en vleeswaren van

Slagerij Vlogman
Donderdag, vrijdag en zaterdag:

BIEFSTUK
250 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram 548 1 kilo .

RUNDERLAPPEN
500 gram 398 1 kilo .

RUNDERROLLADE
500 gram

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

ROOMSNITZELS
3 stuks

PAPRIKA SNITZELS
3 stuks

AJUINBURGERS
3 stuks

FRICANDEL SCHIJVEN
3 stuks

Voor de boterham:

f 3,98
f 1,98

f 10,00
f 7,00
f4,98
f 4,25
f 2,40
f 2,40
f 2,70
f 2,55

150 gram ZURE ZULT
150 gram RAUW ONTBIJTSPEK
150 gram PEKELVLEES
150 gram BOTERHAMWORST
Rund- en verkensslagerij

Slagerij Vlogman

72
135
148
89

Nieuwstad Vorden

Speciaal
voor de a.s. feestdagen

ontvingen we

LEUKE
MODELLEN
in zwart leer en zwart lak

o.a. Helioform

met open hiel en bandschoen

Wullink
Vooraan in schoenenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

HUIZINGA - VORDEN
Horsterkamp 15 - Telefoon 1463

Het kantoor voor:

VERZEKERINGEN
BOEKHOUDINGEN
BELASTINGZAKEN

Automatische verwerking
van administraties

Reeds 40 jaren gevestigd te Vorden

HAAL UW VOORDEEL

onze couponbakken
zitten vol met koopjes

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Zutphenaeweg 29 - Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Smaken verschillen, maar...
over het brood van de Warme Bakker
is geen verschil van mening, want

Steeds vers
Vele variaties
EN GEBAKKEN VAN

DE ALLERBESTE MEELSOORTEN !

Haal dat heerlijke brood bij:

A.G.SCHURINK
Burgemeester Galléestraat 40 - Vorden - Telefoon 05752-1877

Groot nieuws van Helmink
Op woensdag 18 december a.s. is het zover. Dan heropent
Helmink op feestelijke wijze zijn intern verbouwde zaak voor
meubelen en textiel waarin een geheel nieuwe, bij-de-tijdse sfeer
ontstaan is.

Het belangrijkste nieuwtje van de verbouwing is, dat onze gran-
dioze kollektie dames- en herenkonfektie nu in leuke shops te
vinden is. Alles is zo overzichtelijk en modern opgesteld, dat het
bijzonder makkelijk, snel en plezierig kiezen is.

Natuurlijk laten wij ook u delen in ons openingsfeest.
In samenwerking met vele bekende fabrikanten is het ons gelukt u
vele kwalifeitsgoederen tegen bijzonder lage feestprijzen aan te
bieden.

Het is ons ondoenlijk alle openingsaanbiedingen hier te noemen;
enkele topaanbiedingen staan in onze folder
reeds vermeld.

Bovendien ontvangt u van 19 t.m. 31 december a.s. dubbele
Animozegels op al uw aankopen.
Overtuigt u zelf, het loont beslist de moeite!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Zie onze speciale aanbiedingen uit onze folder!

Met genoegen nodigen wij u hierbij uit met ons het glas te komen
heffen op het resultaat van de interne verbouwing. U bent van
harte welkom op woensdag 18 dec. a.s. van 19-22 uur. Tot ziens

DAMES OPGELET!
Een bijverdienste is altijd
welkom, vooral in deze
dure tijd. Geen colportage,
eigentijdse indeling. Geen
investering.
Schrijf voor gratis inlich-
tingen naar:
Mevr. Hessing, Dunant-
straat 54, Vriezen veen

Te koop: prima Siegler
gashaard, ledikantje en
autostoeltje. Het Wiemelink
38, Vorden

Losse nummers van:
Telegraaf
de Volkskrant
Algemeen Dagblad
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE Kt/ftZ
Industrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Oalléestr.

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

NUTSDEPARTEMENT
Kerststukjes maken met Floralia in
het Jeugdcentrum op donderdag 19
december 's-middags van 2-4 uur en
's-avonds van 8-10 uur.

Deelname ook voor
niet-leden geheel gratis!

Materiaal zoals groen, hulst e.d. en
bakjes, flessen, kaarsen e.d. aan de
zaal verkrijgbaar. Men kan echter
ook eigen materiaal meebrengen.

Graag opgeven bij:
Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743
Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555

Voor al uw

KERSTARTIKELEN
* Boomversiering
* Elektrische verlichting
* Kaarsen enz. enz.

Koerselman
Burg. Galléestraat - Vorden

U I T Z O E K E N ! !

GRAMMOFOON-
PLATEN

1. Tien jaar The Cats
dubbel LP 29,-

2. Elvis forever dubbel LP 25,-
3. George Baker Selection

dubbel LP 19,90
4. „Arcade" twintig Top

Speed Hits 17,50
5. André Moss, Rosita ... 15,-
6. „Story" de wereld van

John Woodhouse 14,95
7. „Story" de beste van

Wim Sonneveld 14,95
8. Kinderlangspeelplaten

vanaf 7,90
9. Kerstliederen en muziek

vanaf 7,95
10. Romantiek in Klassiek

dubbel LP eenentwintig
beroemde melodieën ... 29,-

En dit zijn nog maar een
paar van de
'stereo' langspeelplaten
die u bij ons kunt uitzoeken!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124) P

TE KOOP
•

HENGELO (Gld.) RIANTE BUNGALOW

met dubbele garage, en tuin. Grondoppervlakte
ca 600 vierkante meter.
Ind.: hal, kamer ca 42 vierkante meter met par-
ketvloer, 3 slaapkamers, keuken, thermopane ra-
men met luxaflex zonwering. Gebouwd in 1971.

HENGELO (Gld.) HELFT VAN EEN
DUBBEL WOONHUIS

met garage. Grondoppervlakte 600 vierkante me-
ter. Ind.: ruime hal met open trap en vloer van
plavuizen, kamer ca 30 vierkante meter met par-
ketvloer. Boven 4 slaapkamers, 2e toilet en dou-
che, vaste trap naar bovenverdieping. Gebouwd
in 1972. Goede stand en is zeer goed onderhou-
den.

HENGELO (Gld.) NIEUW TE BOUWEN
WONINGEN

lage overdrachtskosten. Nog beschikbaar l helft
van een dubbele woning en l enkele woning.
Deze woningen worden gebouwd aan de Ruurlo-
seweg.

ULFT: EEN VERBOUWDE BOERDERIJ

met garage en ca 600 vierkante meter grondop-
pervlakte. Alles gelijkvloers.

BAAK: BOERDERIJ

met ca 52 are grond. Gebouwd in 1934. Zeer
goed onderhouden. Spoedig te aanvaarden.

Assurantie- en Makelaarskantoor

Gerrits-Lammers B.V.
Spalstraat 26 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-
1400 - Makelaars in onroerend goed G. A. E.
Gerrits en Th. H. Lammers

KERSTAANBIEDING!
Bij iedere japon
naar uw eigen keuze,
1 paar bijpassende panty's

GRATIS
H.LUTH

Nieuwstad Vorden

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

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G
tel. 05753-1637

Te koop gevraagd: slacht-
konijnen a ƒ 3, - per kilo
J. Bruggeman, pluimvee-
handel, H. Postelweg 12,
Lochem. Bellen 's-morgens
voor 8.30 uur telefoon
05730-1560

Te koop: z.g.a.n. Bocal
gashaard. Böhmer, Molen-
weg 35, Vorden



Aan allen die hebben mee-
gewerkt, op welke wijze
dan ook, om ons 40-jarig
huwelijk tot een onvergete-
lijke dag te maken, willen
wij hierbij heel hartelijk
dank zeggen.

D. J. Sigger
G. J. Sigger-Meutstege

Vorden, december 1974
„'t Hamolt"
Galgengoorweg 4

Mede namens onze kinde-
ren zeggen wij allen har-
telijk dank voor de vele fe-
licitaties, bloemen en ge-
schenken die wij mochten
ontvangen bij ons 40-jarig
huwelijksfeest.

M. Groot Wassink
A. Groot Wassink-

Waarlo

Vorden, december 1974
Galgengoorweg 11

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen en
kadoos ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijk ont-
vangen, willen wij allen
hartelijk danken.

A. W. Sloetjes
H. Sloetjes-Dijkman

Vorden, december 1974
Overweg 17

Volop kerstbomen met
wortel, in alle maten.
Fa Gebr. Kettelarij,
Zutphenseweg 64, Vorden
tel. 1508 en 2054

Hebt u al Kerst- en nieuw-
jaarskaarten verzonden?

Onze sortering biedt
een grote keuze !

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Onze hulp is naar elders
verhuisd. We vragen nu ie-
mand, die ons twee morgens
in de week helpen kan bij
het werk. Mevr. Krajen-
brink, Ruurloseweg 19,
Vorden

Te koop: g.o.h. Vespa Ciao
bouwjaar 1973. Kapelweg
12, tel. 6813

Te koop: jonge haantjes
ƒ 1,80 per kilo.
H. J. Stokkink, Lochemse-
weg 32a, Warnsveld
tel. 05751-387

Te koop: één modern dres-
soir, wengé met wit, lang
2,20 m, hoog 80 cm, prijs
ƒ 150,-. Tel. 1952

ATTENTIE

Bestel vroegtijdig uw kerst-
kalkoen, konijn, haantjes,
kip en eieren. Alles vers.
Poeliersbedrijf W. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283

Wilt u leuke huishoudelijke
tips voor onderhoud en
karweitjes?

KOOP DAN ONZE
GEZINSKALENDER
VOOR 1975

Ook leuk als surprise
met Kerstmis.
Hij staat er boordevol
van !

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Te koop: alle maten kerst-
bomen. Peppelman, Kerk-
hoflaan 3, Vorden

Te koop: z.g.o.h. Citroen
2 CV 4 b.j. 1970;
's-avonds na 6 uur Past.
Thuisstr.aat 14, Keyenburg
tel. 05753-1754

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwali-
teit voor uw

huweüjksreportage

De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,-
maken wij een kleurenre-
reportage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling te
voorkomen.

FOTO DOLPHIJN
Vorden
FOTO A.D. - Ruurlo

Verras uw kinderen met
zo'n leuke

ADVENTSKALENDER !

Elke dag gaat weer
een venstertje open!
ƒ 3,95 per stuk

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Op woensdag 18 december a.s. zijn wij

ARIE WINKEL

en

ANS TEN ARVE

voornemens te trouwen, de voltrekking
vindt plaats in het gemeentehuis te Ruurlo
om 11.45 uur.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door mej.
ds. G. A. van den Hout.

December 1974
Vorden, „'t Gazoor"
Ruurlo, „Evershuis"
Toekomstig adres: Gazoorweg 4a, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 16.15 tot
17.45 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

„Deo Volente"

FRITS BENNINK

en

JEANETTE VAN DORSTEN

gaan trouwen op donderdag 19 december
om 13.30 uur in het gemeentehuis te Vor-
den.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 16.00 uur door ds. J. B. Kühlemeyer
in de Gereformeerde kerk te Vorden.

Vorden, december 1974
Wildenborchseweg 18 / Zutphenseweg 57

Voorlopig adres: Hengeloseweg l, Vorden

Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in café-
rest. „'t Wapen van 't Medler", Ruurlose-
weg 114 te Vorden.

JOS BERENTSEN

en

INEKE BORGONJEN

Wij gaan trouwen 20 december 1974 om
12.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Het huwelijk zal worden ingezegend om
14.00 uur in de Sint Willibrorduskerk te
Vierakker.

Vorden, december 1974
Deldensebroekweg 16 / Deldenseweg 4

Toekomstig adres: Eikenlaan 15, Kranenburg-
Vorden

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

GER LANJOUW

en

LEIDY DE JONG

delen u mee dat zij op 20 december 1974
om 13.50 uur gaan trouwen in het stad-
huis te Groningen.

Het huwelijk zal om 14.30 uur kerkelijk
worden bevestigd door ds. J. H. Jansen te
Vorden in de Martinikapel te Groningen.
Receptie van 17.30 tot 19.00 uur in hotel-
restaurant „de Breedenburg" te Warffum.

December 1974
Groningen, Hoornsediep 172

Toekomstig adres: Plataanlaan 14, Winterswijk

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Uw vakman bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

hebben de eer u, mede namens wederzijdse 3 !
ouders, kennis te geven van hun voorgeno- ]
men huwelijk waarvan de voltrekking zal < >
plaatsvinden vrijdag 20 december a.s. om
14.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

December 1974
Scholtenenk 54, Winterswijk
Het Wiemelink 73, Vorden

:

l

Zutphaimwvg 13 • Vordsa • Telefoon 05782.1384

BENNIE AALDERINK

en

WILLY VORENTJES

geven u hierbij kennis van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 20 december a.s.
om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Ruurlo.

December 1974
Vorden, Het Hoge 2
Ruurlo, Kerkstraat 3
Voorlopig adres: H 85, Ruurlo

Receptie van 15.45 tot 17.00 uur in zaal
„Ras", Julianaplein 4, Ruurlo.

Heden overleed na een kortstondige ziekte onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder in de
ouderdom van 88 jaar

GARDINA BARGEMAN

weduwe van G. Nijenhuis

Vorden: H Nijenhuis
G. Nijenhuis-Klein Geltink

Vorden: G. Ellenkamp-Nijenhuis
Hoorn: G. Nijenhuis

H. A. Nijenhuis-Gotink
Doetinchem: B. Nijenhuis

H. A. Nijenhuis-Janssen
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 9 december 1974
Heegherhoek l

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag
12 december 1974 in de Ned. Hervormde kerk
te Vorden om 12.00 uur, waarna om 13.00 uur
de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis zal er gelegenheid zijn tot con-
dolatie in het Jeugdcentrum.

Uitnodiging

KERSTFEEST
Ned. Bond

v. Plattelandsvrouwen
Evenals vorige jaren, nodigen wij
alle bejaarden uit samen met ons
het Kerstfeest te vieren op dinsdag
17 december 's-middags om 14.15
uur in zaal Smit.

Kersfverhaal door
mevr. D. Jansen-van Soest

Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen ko-
men, dan dit graag doorgeven aan mej. Meinen,
Julianalaan l, telefoon 1641

SOLA PANNEN AKTIE !

Nu

20 PROC. KORTING
op Sola Elite pannen

Roerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1864

Vorden

De Sint IS niet weg! Hij komt bij

Jong Gelre
AFDELING VORDEN

op bezoek in hotel Bloemendaal op
14 december om 20 uur. Ieder lid
van Jong Gelre is welkom. Maar wel
even 1439 bellen voor vrijdagavond.

Dan weet de Sint er van !

GELDERS TARWE BROOD
voedzaam,
lekker en gezond !

Warme Bakker

VAN

^*
mj* *

êAf^ 4W^^V4% 'WJi^rèi^^^ öiC^pM ^Ar
* vloert alles C» *
* zelfs de prijzen! j

Grandioze herfstaanbiedingen van de grote Q.
Kijk, dét is de grote Q... Gezamenlijk kopen 150

specialisten tapijt. Gezamenlijk staan zij Garant
voor kwaliteit en komplete service.

Gezamenlijk zijn zij in staat u deze ongekend
voordelige 'HERFSTAANBIEDINGEN' te doen.

Profiteer nu l BIJ onsl

Slaapkamertapijt.
Kortpolignylon.360cm breed,

normaal geprijsd voor 59,-
prljs herfstaanbieding 52,50

* CHARLOTTE

uw voordeel perstrekkende meter 6.50
VARIANT TEGEL
Krimpvrije vilttegel. Allerlei kleuren. 40x40 cm.

normaal geprijsd voor 4,80 p.st.
prijs herfstaanbieding 3,95 p.st.

uw voordeel per vlerkante meter

Lééftapljt In diepe kleuren.
100% wol. 380 cm breed.

normaal geprijsd voor
prijs herfstaanbieding

uw voordeel per strekkende meter

210,-
189,-

21.-

*
*
**
*
*
*
*
*
*
**

Da's lekker warm!

Zo'n

lichtgewicht,

heerlijk

warm donsbed.

Verwen

u zelf eens!

iiisefóë
donsdekens en lakenovertrekken

Tot de kerstdagen
krijgt u van ons
bij elk
Irisette donsbed
een semi-dons
hoofdkussen
als
kerstgeschenk !

inter-style

signatuur van beter woonkomfort

Vorden - Dorpsstraat 22
Warnsveld - Rijksstraatweg 108



RABOBANK
Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank 'Vorden' W.A.

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de jaar-
lijkse leden vergadering te houden op maandag 23 decem-
ber 1974 's-avonds half acht in zaal Eskes, Dorpsstraat
te Vorden.

VERKORTE AGENDA:

1. Opening.
2. Aanwijzing van een sekretaris en stemopnemers.
3. Notulen.
4. Aanwijzing van twee leden belast met de voorlopige

vaststelling van de notulen.
5. Balans, resultatenrekening en vaststelling daarvan.

Verslag over het afgelopen boekjaar.
6. Bestuursvoorstel betreffende het voordelig saldo.
7. Bestuursverkiezing.

Aftredend de heer H. Wesselink (herkiesbaar) en de
heer D. Klein Bleumink (niet herkiesbaar).

8. Verkiezing van een lid van de raad van toezicht.
Aftredend de heer H. Pardijs (herkiesbaar).

9. Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap aan uit
het werkgebied vertrokken leden.

10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De volledige agenda, de balans en resultatenrekening, als-
mede de lijsten met kandidaten voor de vakatures in be-
stuur en raad van toezicht, liggen vanaf heden op het
kantoor van de bank voor de leden ter inzage.
Tot zeven dagen voor de vergadering hebben tenminste
10 leden der bank het recht de voordracht aan te vullen
door een schriftelijke en ondertekende kandidaatstelling
bij het bestuur in te dienen.

Het bestuur.

Winst- en verliesberekening over 1973
LASTEN
Bedrijfskosten
Afschrijvingen
Vennootschapsbelasting
Voorzieningen
Voordelig saldo

1973 1972
484.291,- ƒ 397.058,-
35.926,- „ 34.274,-

136.200,- „ 103.000,-
„ 90.000,- „ 56.800,-
„ 111.903,- „ 100.381,-

ƒ 858.320,- ƒ 691.513,-

BATEN
Rente
Provisie
Overige baten

1973
ƒ 788.117,
„ 65.386,

4.817,

1972
ƒ 639.562,

51.951,

ƒ 858.320,- ƒ 691.513,-

Balans per 31 december 1973
ACTIVA
Liquide middelen:
Kas en giro
Centrale Bank
Bankiers
Effekten:
Debiteuren:
Rek. - couranthouders
Overige debiteuren
Termijndeposito' s
Centrale Bank
Leningen:
Deelnemingen:
Vaste activa:
Gebouwen
Inventaris

1973

ƒ 165.604,-
11.816.236,-

283.134,-
1.064.727,-

2.362.471,-
201.405,-

668.000, -
22.656.931,-

342.690,-

502.512,-
30.048, -

1972

ƒ 248.671,
14.227.087,

55.265,
1.149.985,

1.966.236,
198.199,

18.859.318,
306.790,

476.010,
30.334,

PASSIVA
Algemene- reserve:
Reserve gebouwen:
Reserve effekten:
Termijndeposito's:
Spaargelden:
Crediteuren:
Rek. - couranthouders
Overige crediteuren
Winstsaldo:

1973
ƒ 1.334.848,

419.718,

668.000',
33.271.346,

3.748.838,
539.105,
111.903,

1972
ƒ 977.710,-

377.406,-
190.861,-

32.011.88oi-

3.371.675,-
487.982,-
100.381,-

ƒ40.093.758,- ƒ37.517.895,- ƒ40.093.758,- ƒ37.517.895,-

VLAM
ATTENT
Aktie voor Goed Gas Gebruik

Onderhoud aan
gasapparaten is het werk van

een erkende installateur
of een speciaal

onderhoudsbedrijf,
Voer

N.Y. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland

BolwarkBWOf 36, Zutphen - Afdeling voorlititatfBff: teitfoon Of7K).1088i

Bezoekt OM informatiecentrum! Gaarne Ka afspraak.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALfST!

Vordrn - Telefoon 05752-1514

engelo
tel.O5753-1461

Zondag 1 5 december

DANSEN
met muziek van

THE FLAMINGO'S
extra busdienst
zoals voorheen

Zaterdag 21 december BAL VOOR GEHUWDEN

Orkest 'The Moodchers - Reserveer tijdig uw plaats

De veilige,
bedrijtszekere,
fluisterende
vacuümpomp
komt van SurgeAlamo
U kunt hem bekijken bij:

Boeke-Heesters by
Hengelo, Gld (05763-1964).

Voor uw aufor/jfessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

YORDEN

J. H. Hllferlnk, De Boonk 39
teltefoon 1619

Opgave ook bfl:

O. J. Buunk instnikteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

oplevering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEN BRINKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

weflcoop
Buiten het reeds u bekende assortiment in onze

welkoop-winkels hebben wij nu ook een

uitgebreid assortiment

kerstboom
versieringsartikelen
als ook de adventssterren

„De Graafschap" GA
HENGELO GLD. LINDE — RUURLO — VORDEN

Een
vinotheek
heeft slechts één nadeel,

je kunt er niet aan voorbijgaan!

YINOTHEEK

SLIJTERIJ SMIT DORPSSTRAAT 10

VORDEN

Wist u!
Dat wij

NYLONTAPIJT
brengen in berber en cognac, 400 cm br.
met faom rug
normale prijs f 72,50
nu voor f62,50

EN GRATIS GELEGD
Uit voorraad diverse kwaliteiten

TAPIJT
o.a. zwaar woonkamertapijt
kamerbreed
met extra zware rug
nu f99,-

Ook voor

WOON- EN SLAAPKAMERS
pracht kleuren
400 cm
breed f 69,-
ZIEONZETAPIJTSHOP

(achter de kerk)

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Vrijdags koopavond — De koffie staat klaar
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