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Deur de heide
Van de wekke buw es weer langs de olden weg ereen
waor aw vrogger vake eloopen hebt. Now een mooie
niet te breejen asfaltweg, waor dé auto's en trekkers
aover gaot. Wieter an de weg wonen familie en daor
wazzen jonges van onzen leeftied. Die kwammen ens
in 't jaor bi'j ons en ens in 't jaor leepen wi'j der hen.
Met anderhalf uur kow d'r weazen et laatste half uur
deur bos en heide.

An de eene kante een graven met een krage holt, dan
een pad veur de gaonde man, kruuwagens en fietsen
een handebreed diepe uutesletten, dan een streppel hiet
van een halve meter hooge een paar wagenspaors en
dan weer hiet en holt. Eene keer, toen wi'j daor waz-
zen, kwam d'r een schoer en regen, et got uut de
loch! Toen wi'j op huus an mossen ston et pad onder
water, de wagenspaors stormen vol en et hiet was nat
tot baovenan. Daor mossen wi'j deur,- wi'j wazzen
nat tut baoven an de boksepiepen. Wie die tied niet hef
metemaakt kan zich niet veurstellen, dat wi'j zooiets
heel gewoon vonnen. Dat kon iederene treffen. Tegen-
woordig klaagt ze al at een steenweg wat onliek is.
Wieterop buw linksaf egaon, wat boerderiejkes, een
paar cafe's, een vakantiever blief en wieter weiland.
Weer rechtsaf, ook al een hard wegjen, wat boerde-
ri'jen en daor tussen de weidens van de boeren op et
olde land. Hier was vrogger 'de heide' waor de boeren
schollen halen. Ik nebbe al es eheurd van ene die door
in zin jonge jaoren ook ewest was. En dan d'n helen
dag had e in de wiedte een mense zien gaon, anders niks
Later is der een maatschappi'je ewest die de stukskes
heide opkoch, de boeren hadden toen kunstmes, et
plakken maaien ging aover.

'Wi'j hebt al een hoop dom werk edaon' heuren ik
es een olden boer zeggen. An et ende van de weg steet
één van de grootste boerderi'jen uut de streek, wi'j
bunt d'r vrogger ook al es binnen ewest. Een grote
stal vol melkbeeste an de andere kante et jonge vee.
In een schuurken appart een groote bolle. Op disse
boerderi'je woont de familie die zich et eerste in de
heide evestigd hef, de weg is nog naor eur enuumd.
Et naogeslacht is vandaor wieter in de streek uute-
zwarmd. Daor is nog een vehaaltjen van blieven be-
staon, meschien nooit beschreven, maor deurveteld van
de olden op de jongen. De veurolders van disse mensen
kwammen uut de grenskante, ze mossen daor ver-
trekken. Dat kon vrogger, pacht of huurbescherming
was d'r neet, de mensen mossen zichzelf maor zien te
redden.

Een buurman had eur heele hebben en hollen op de
wagen epakt en toe maor varen, waorhen dat wissen
ze neet. Zoo wazzen ze in de heide ekommen, de man
had es rondgekekken en ezegd: 'ho maor, lauw hier
maor blieven, et is hier grond as spek'. Toen was e
begonnen zich van heideplakken een hutte te zetten
en 's aovends was e klaor ewest. Hi'j had de monica
ekregen, zich veur de hutte neerezet en espöld: 'Zelfs
vind de mus een huis, o Heer'!
Jammer dat de schrievers aover de olde tied zovölle
van mekare aovernemt, zoo vake schrieft wat al e-
schreven is. Ze mossen meer de mensen zelf uutheuren
de kinder, klein, en achterkleinkinder van de heikneu-
ters. Want die olde veurtrekkers komt tevölle in et
vegaatboek, der staot wel standbeelden veur mensen
die et minder vedient hebt. . . d'n Oom

Adverteer steeds in Contact!

Gezinszorg
'Kranenburg-Vonden' opgeheven

De Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg Kranenburg
Vorden heeft opgehouden te bestaan. De afdeling is nl.
opgegaan in de nieuwe stichting van de Maatschappe-
lijke Dienstverlening De Graafschap Zuid, met als werk-
gebied Hengelo, Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem.
In de Raad van Overleg voor laatstgenoemde stichting
moeten volgens de statuten alle levensbeschouwingen
vertegenwoordigd zijn en is mede voor dit doel in de
Par. Char. Instelling Kranenburg.Vorden opgenomen:
mevrouw Koers-van Ginkel, Ruurloseweg 49 te Vorden.
De nu opgeheven gezinszorg werd dankzij spontane
medewerking in sept. 1952 opgericht en kon, toen het
gezinszorgwerk in de parochie beginnen. De belang-
stelling was echter dermate groot, ook buiten de pa-
rochie, dat spoedig kon worden overgegaan om in
meer regionaal verband te gaan werken en werd op-
gericht de Kath. Maatschappelijke Gezinszorg voor de
Graafschap en Omgeving, waarvan de afd. Kranenburg
Vorden een onderdeel was. Door de stimulerende in-
vloed van het min. van CRM om tot meer coördinatie
te komen van het maatschappelijk werk in het alge-
meen en dientengevolge tot meer verantwoord werk te
komen, werd na rijp beraad en overleg met de orga-
nisaties op het gebied van dit werk in onze regio,
besloten de nieuwe Stichting De Graafschap Zuid
op te richten. Deze geeft ruime aandacht aan de ge-
zinszorg en bejaardenhulp.

Vergadering
Stierenvereniging Delden

In de najaarsvergadering van de Stierenvereniging te
Delden welke in café 't Zwaantje onder voorzitter M.
Gotink werd gehouden, werd het dekgeld voor niet-leden
vastgesteld op f 10 en voor leden op f 7. In de plaats
van het aftredende bestuurslid Groot Roessink (niet
herkiesbaar) werd na stemming gekozen de heer Eg-
gink. De heren Schutte en Verstege werden benoemd
tot leden van de fin. kommissie. Tegen f 7 per dag
werd de stier der vereni^n^ tot l mei 1973 onder-*^^^^
gebracht bij de heer Sche^B^Na die datum zal er
een nadere voorziening worOTJ^^etroffen. Aan het slot
werd de heer Groot Roessink door de voorzitter dank
gebracht voor het vele werk dat deze in het belang
der vereniging heeft verricht.

Aan besteding
Protestants Christelijke Kleuterschool

De uitslag van de aanbesteding welke onder leiding van
de architekt Reitsma uit Twello inzake de bouw van
een 2 klassige kleuterschool De Springplank aan de
Schoolstraat werd gehouden ziet er als volgt uit.
Metsel en timmerwerk:
Groot Roessink f 198.000 Harmsen f 197.178
Bargeman f 193.430 Bijenhof f 169.565
Loodgieterswerk:
Emsbroek f 8630 Wiltink f 8225
Elektra:
Emsbroek f 3680 Dekker f 3595 Slagman 3565
Schilderwerk:
Wansink f 15.176 Uiterweerd f 14.720
Weustenenk f 14.245 Boerstoel f 14.190 v.d. Wal f 12.666
Centrale verwarmings installatie:
Emsbroek f 12.640
Totaal aanbesteed: f 206.661 Begroting f 208.729
Gunning na goedkeuring gemeenteraad op 19 december

BETALING

ABONNEMENTSGELD

Voor l januari 1973 kan het abonnementsgeld
voor Contact weer worden voldaan op de volgende
manieren:

PER GIRO l 20 58 67

PER RAIFFEISENBANK VORDEN

PER AMRO-BANK VORDEN
ten name van drukkerij Weevers b.v.

OF TEN KANTORE DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 12 TE VORDEN

Hef abonnementsgeld
bedraagt f 15,- per jaar
exk/us/ef inkasso

Wordt u na l januari 1973 een kwitantie aange-
boden, dan komt er f 2,- inkasso- en administra-
tiekosten by Redaktie

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Jaarvergadering
Op de door de ttv DVO te Dunsborg gehouden jaar-
vergadering kon voorzitter Jaaltink een groot aantal
leden welkom heten. Het financieel verslag van de
penningmeester gaf een zeer gunstig beeld te zien,
te danken aan het geslaagde zomertournooi. Besloten
werd om een dansavond voor leden en donateurs te
houden.Het huidige bestuur doet het goed, zodat men
besloot voorlopig dit bestuur te handhaven. Wat betreft
het punt 'Clubhuis' was iedereen van mening, dat dit
zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd. Voorlopig
zal een gebouw op het trainingsveld in orde worden
gemaakt. Er zal in de kojlkde maanden hard worden
gewerkt om goed voor d^fag te komen. De training
op woensdag wordt hervat.

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

KOERSELMAN CASSETTES

portefeuille met inhoud, glacé handschoenen, zilveren
ring, bankbiljet, bruine wollen rechterwant, paar hand-
schoenen, Duits bankbiljet, bromfietshelm oranje met
zwart blauwe band, rood-bruine muts, paar groene
wanten, geel-groene speelgoedauto, verchroomde fiets-
pomp

Voor nadere Inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Gemeente
nieuws

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

Na de begrotingsvergadering van morgenavond
(donderdag 14 dec.) volgt volgende week opnieuw
een gemeenteraadsvergadering nl. dinsdag 19 dec.
om half acht 's avonds. Voor belangstellenden
onder u laten wij een korte inhoud volgen van
enkele van de dan te bespreken onderwerpen:
1. Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring ge-
hecht aan oprichting van een openbare biblio-
theek en leeszaal in de gemeente Vorden door
het vormen van een stichting.

2. Het kollege van B&W stelt de raad voor en-
kele strookjes grond aan te kopen van de heren
Groot Obbink en Bonk; deze grond is nodig om
een pad aan te leggen tussen de Dorpsstraat en
de toekomstige Komvonderlaan.
3. B&W stellen de raad ook voor om van de heer
Bogchelman (fa Albers) enkele strookjes grond
aan te kopen: het plan is nl. om de Willem
Alexanderlaan naast de huidige banketbakkerij

van Van Asselt te verbreden en om een wegje
aan te leggen van de WMlem Alexanderlaan naar
de gymnastiekzaal. Een en ander wordt gekom-
bineerd met de bouw van een supermarkt door
de fa Albers.
4. Ook zijn weer enkele verkopen van bouwter-
reintjes aan de orde (aan de heren Visser en
Kamphuis te Vorden); terwijl door het kollege
van B&W tevens wordt voorgesteld de woningen
aan Het Hoge 28 en Smidsstraat 18 onbewoon-
baar te verklaren.
5. Omdat de huidige noodkleuterschool 'De Spring
plank' niet meer voldoet aan de eisen voor een
kleuterschool, stellen B&W de raad voor om ong.
f 300.000 beschikbaar te stellen voor de bouw van
een permanente 2-klassige school, uiteraard zal
dit gebouw worden voorzien van tegenwoordige
gemakken als cv e.d.

6. De bewoners van huizen in het Molenplan en
de Boonk klagen regelmatig over de slechte
ontvangst van de Duitse tv; dit komt omdat de
centrale antennes in 1967 en 1968 zijn afgestemd
op de zender Munster, sinds enige tijd zijn ech-
tere andere steunzenders geplaatst in Kleef en
Wesel. Er zijn daarom versterkers nodig op de
masten in het Molenplan en Boonk om deze nieu-
we zenders goed te kunnen ontvangen. Het kolle-
ge van B&W stelt de raad voor hiervoor een be-
drag uit te trekken.

7. Verder wordt voorgesteld om aan de speeltuin
vereniging Vorden een startsubsidie te geven van
f 2500 voor de aanleg van een speeltuin aan Het
Wiemelink; nodig zijn o.a. een zandbak, een klim-
rots, een speelhut en evenwichtsbalk.
8. Aan de raad wordt tevens geadviseerd mede-
werking te verlenen aan het veranderen van het
bouwperceel van de heer R. Wesselink door het

nemen van een voorbereidingsbesluit.
9. Omdat de toiletten in de openbare lagere school
dorp moeten worden verbeterd en uitgebreid, is
het nodig hiervoor een krediet beschikbaar te
stellen; B&W stellen dit dan ook voor aan de
raad.

Tot slot hebben wij nog enkele mededelingen, t.w.:
Wijziging premie-regeling afbraak van krotten:
Met ingang van l januari 1973 wordt de bijdrage-
regeling voor het afbreken van krotwoningen
gewijzigd. De bijdrageregeling bedraagt f 2000
per krot en wordt alleen verstrekt als de woning
5 jaar in bezit van de eigenaar is geweest.
De regeling kan ook geldend worden verklaard
voor noodwoningen, woonwagens e.d. Nadere in-
lichtingen en aanvraagformulieren worden gaarne
verstrekt door de dienst van gemeentewerken.

Subsidie aanleg centrale verwarming
voor bejaarden en invaliden:
Door de Provinciale Direktie van de Volkshuis-
vesting wordt de aandacht gevestigd op de sub-
sidie mogelijkheid voor de aanleg van cv ver-
warmingsinstallaties in partikuliere woningen
voor bejaarden. Deze subsidie valt onder de wo-
ning verbeteringsregeling, die onlangs in dit blad
is gepubliceerd.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke
subsidie dient de hoofdbewoner (ster) 65 jaar oud
te zijn, terwijl de regeling ook geldt voor inva-
liden c.q. minder valide bewoners. De woning
moet zijn gebouwd voor l januari 1968. Overigens
zijn de bepalingen van een subsidie regeling voor
woningverbetering van kracht.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt op
het buro Gemeentewerken, waar ook aanvraag-
tormulieren verkrijgbaar zijn.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds J. C. Krajenbrink, thema: 'Jezus vertelt zélf
zijn geboorte-verhaal' Zanggroep Medler school ver-
leent medewerking aan deze morgendienst
19 uur Gezamenlijke Adventsdienst van de Raad van
Kerken te Vorden-Kranenburg; voorganger: pater
Sutorius. RK Jeugdkoor zingt in deze dienst.
Jongeren werken mee.
In beide diensten is de kollekte bij de uitgang bestemd
voor de aktie: Kom over de Brug

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds J. B. Kuhlemeier
19 uur Interkerkelijke Adventsdienst in de herv. kerk

R.K. KERK VORDEN
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week woensdag om 19.30 uur tevens Dienst van Boete
en Berouw. De nachtmis zal worden gehouden 's avonds
10.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur tevens Dienst van Boete en Berouw.
De nachtmis zal worden gehouden 's nachts 24.00 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

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

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.
Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

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

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

BURGERLIJKE
STAND

Ondertrouwd: B. J. M. Takkenkamp en G. Brugglnk

Gehuwd: A. Westerveld en B. Korenblek

Overleden: J. Harmsen weduwe van Kulsdom, oud 81
jaar; J. Klein Nulent wed. van Teunissen, oud 91 jaar
H. J. Eggink oud 89 jaar



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

HANDIGE

kerstboomstandaard
VOOR

Uit de slagerij
4 GELDERSE SCHIJVEN HALEN

3 BETALEN l

HACHEVLEES

300 gram 228
FIJNE VERSE WORST

500 gram 278
KLAPSTUK met klein beentje

500 gram 278
SAUCIJZEN

500 gram 278
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 368
HEERLIJKE MALSE RIBLAPPEN

500 gram 498
Ons bekende SOEPPAKKET

nu 238
150 gram HAAGSE LEVERWORST

150 gram BOTERHAM WORST

100 gram MAGER ONTBJJTSPEK

150 gram BOEREMETWORST
Bestel vroegtijdig uw KERSTROLLADE!

69

79

69

89

Profiteer nu alvast voor de feestdagen !

Adel Rosa WIJNEN
diverse smaken, per f/es

Vruchtenwijn

met kersen-

brandewijn

literkruik

225

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE 95

Elke 2e fles

69

Herschi

UP

literfles 85

Elke 2e fles

59

Grote fles

CALVE

SLAOLIE

nu voor

183

Grote pot

a 12 stuks

KNAKWORST

van 225 voor

198

Vernel WAS-

VERZACHTER

2 liter

voor slechts

295

De bekende

Sandeman sherry
per fles van f 7,60 voor

KERSTMELANGE fiA

NOOT of

THEEKRANSEN

2 pakken

voor

98

Lekker koekje

SUIKER- of

NOOTKRANSJES

per zak

69

Grote zak vol

SPEKKEN

van 109

voor

95

Zak a 10 stuks

VERKEERS

LOLLIE'S

voor

79

Diverse soorten

Langenberg

DROP

van 98 voor

79

11 TULBANDCAKE SflO

Koop ze nu

DOPERWTEN

zeer fijn

literblik

98

Friki

DIEPVRIES

HAANTJES

'- 1050 gram

319

Maggi

TOMATENSOEP

2 zakjes

nu

109

Geurts

AUGURKEN

jampof

van 119 voor

98

Fijne

WALNOTEN

per net

nu

98

Groente en Fruit
Donderdag: m *•
PANKLARE KOOLRAAP 500 gram 40

yrijdag: *- Q

GROTE BLOEMKOOL per stuk I*+C7

Zaferdag: QQ
MALSE ANDIJVIE per kg \JO

MANDARIJNEN Clementines HOO
zonder pit 12 grote lv/0

HANDSINAASAPPELEN 4OO
12 voor |\/O

Vo/sappige CITROENEN ^Q

5 stuks 98

PRACHT BANANEN Q(^

heel kilo 89

Jampof Azet O C
Z/LVERU/TJES nu ÖO

Pak a 3 rollen f*f\
DROPMENTOS van 90 voor D"

PCD Roodmerk O/^/\
KOFFIE 500 gram van 472 voor oOv7

Page KEUKENROLLEN 4 AO
2 sfuks van 250 voor I\/O

Pak a 700 sfuks /\O
WfTTE SERVETTEN voor 98

Pak a 45 sfuks f\f\f\
ARDITA LUIERS van 450 voor OOv/

Grofe koffer Wiffe Reus - ̂ ö

ZEEPPOEDER nu 498

Voor de kersfboom f\f\
SPUITBUS SNEEUW voor 98

Verder hebben we voor u :

kerstballen - slingers - kaarsen - hangers enz. enz.



Met grote vreugde geven
wij kennis van de
geboorte van ons dochtertje
MONIQUE
H. R. Leunk
Y. Leunk-Hogendoorn
Warnsveld, 11 december '72
Rietgerweg l

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter ge-
legenheid van ons huwelijk
ontvangen betuigen wij alleïï
onze hartelijke dank
Gert en Heleen Bats
Borculo, december 1972

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
felicitaties, bloemen en
geschenken, die wij mochten
ontvangen bij ons gouden
huwelijk
H. Lindenschot
J. G. Lindenschot-

Bouwmeester
Vorden, december 1972
Schuttestr. 13 'Rikkenberg'

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos ter ge-
legenheid van ons 40-jarig
huwelijk en 40-jarig zaken,
jubileum ontvangen, betui-
gen wij u onze hartelijke
dank
f.'xm. J. J. Woltering en
J. J. Woltering & Zn b.v.
Vorden, december 1972
't Hoge 27

Te koop
Vlot nuerende vaars
rood-bont
B. Verkerk, achter 't station

Mevr. Feith 'de Belten'
Wildenborchseweg 15
Telefoon 6607 vraagt
tussen kerstmis en nieuw-
jaar voor overdag hulp
(geen verpleging) met de
verzorging van haar spas-
tische invalide dochter

Te koop slachtganzen
G. Kreunen
Mosselseweg 2 Vorden

Bestel vroegtijdig voor de
a.s. feestdagen uw kerst-
kalkoen, haantjes, kip enz.
verse eieren volop
Poeliersbedrijf ROSSEL
Telefoon 1283

Woningruil gevraagd voor
ruime flat 4 kamers, cv
evt. garage, vlakbij winkel-
centrum, goede busverbin-
ding met stad
Met dergelijke woning in
Vorden
H. Over, Braillelaan 121 3
Haarlem (Meerwijk)
Telefoon 023-331604

Te koop dragende vaars
F.H. 3 febr. a.d. telling
en l Va jarige pink
A. F. J. Waarle
Stationsweg 14 Vorden

Sirlduiin
mode
voor

mannen

verkrijgbaar bij:

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeilf <J°f

Zutphenseweg - Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

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

Te koop

kerstbomen
PEPPELMAN
Kerkhoflaan 3 Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermaker^, Rozen-
hof laan l, Zutphen
telefoon 2264

Inplaats van kaarten

HENK BERENPAS
en
ANS ARFMAN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om in het
huwelijk te treden
De huwelijksvoltrekking vindt plaats op
woensdag 20 dec. om 11 uur in het gemeente-
huis te Vorden

Kerkelijke huwelijksinzegening om 14 uur
in de hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds J. H. Jansen

Vorden, december 1972
Mosselseweg 3 'De Prinsenhoeve' - De Leuke 2

Toekomstig adres:
Mosselseweg 3 'De Prinsenhoeve', Vorden

Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden

wwwwwww^

Inplaats van kaarten

Op dinsdag 19 dec. a.s. hopen onze lieve
ouders

G. BROEKGAARDEN
en
H. C. BROEKGAARDEN-BRINKERHOF

hun 25 jarige echtvereniging te herdenken

- Henk en Joke
Elsbeth en Bert
Ina

Vorden, december 1972
Toldijk 2

Gelegenheid tot feliciteren van 4-5 uur in
café-rest. 't Wapen van Vorden (F. Smit)

Inplaats van kaarten

JAN HTJLSHOF
en
WILLEMIEN LENDERINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal plaatsvinden op
donderdag 21 december a.s. om 14.15 uur
in het gemeentehuis te Vorden

Kerkelijke inzegening om 15.15 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de wel.
eerwaarde heer ds J. C. Krajenbrink

Vorden, december 1972
De Haar 5 - De Stroet 16

Toekomstig adres: Kwartellaan 47, Ulft
Receptie van 16.30-18 uur in zaal Bruggink
te Hengelo Gld

XMMMt^^

MARTIE WEULEN KRANENBARG
en

>£ MARIETJE NOSSENT

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-

% nomen huwelijk op donderdag 21 december
's middags om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden

Het huwelijk zal kerkelijk worden ingezegend
door de weieerwaarde heer ds J. C. Krajen-
brink om 14 uur in de Ned. Herv. kerk te
Vorden

Vorden, Enkweg l
Laren, Rosweg 4
December 1972

Toek. adres: Enkweg 3, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17 uur
in zaal Schoenaker te Vorden

Y&*)M(MCM^^

WIM POTMAN
en
LIDY BANNINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar.
van de voltrekking D.V. zal plaatsvinden op
maandag 18 december a.s. om 13.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden

Kerkelijke inzegening om 14 uur in de Ned.
Herv. kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds J. C. Krajenbrink

Vorden, december 1972
H.K. van Gelreweg 2:-Nieuwstad 75

Toek. adres: Papaverstraat 80, Zelhem

Receptie van 16-17.30 uur in café-restaurant
't Wapen van Vorden (F. P. Smit) te Vorden

fawmwwww^^ !

ER ZITTEN DIEPE KLOVEN TUSSEN
De landen — De volken

De rassen — De mensen

En dat kan zo niet !

LEVEN fS
Samenleven - - Samenwerken

Samenkerken — Bruggen slaan

Tot elkaar komen !

KOM OVER DE BRUG
l procent van uw jaarinkomen

Aktie week 11-15 december

Giro 7600 - Oegstgeest

KOM OVER DE BRUG
744 projekten in bijna 80 landen

Duidelijk gericht, goed besteed

KOM OVER DE BRUG

Mflyyywwwwvwywwywyy^^

JETSE HARTMANS
en
WILLEMIEN GOTINK

geven mede namens hun wederzijdse ouders
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
vrijdag 22 december a.s.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 13.30
uur in het gemeentehuis te Vorden

De weieerwaarde heer ds J. H. Jansen zal het
huwelijk kerkelijk bevestigen om 14.00 uur
in de Ned. Herv. kerk te Vorden

Dronten-Emmeloord
Toek. adres: Haringweg 29, Dronten

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.30 uur
in café-rest. 't Wapen van Vorden

Blik Unox KIPPESOEP van 108 voor . 79

Blik Unox GROENTESOEP van 108 voor

Blik Unox TOMATENSOEP van 108 voor

89

99

Fles halfvette MELK van 72 voor 59

10 EIEREN met 30 cent KORTING !

Krat l/2 liters Amstel PILS van 14,20 voor 1069

2 pak Spar MARGARINE van 80 voor 70

900 grams pot Spar JAM van 219 voor 198

250 gram SPAR KOFFIE van 215 voor 198

Fles Winner KOFFIEMELK van 173 voor 149

Spar Edelcandijkoek van 115 voor 98

MINI PANTY Spar van 169 voor 144

Fles Spar CASSIS van 133 voor 118

2 flessen SHERRY van 890 voor 798

l fles ADVOKAAT van 525 voor 469

150 gram SNIJWORST van 128 voor 108

HAANTJES per kilo nu 318

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WfNKELSLUIT/NG TIJDENS

DE KERSTDAGEN

WOENSDAG 20 DECEMBER
t.m. l uur open

DONDERDAG 21 DECEMBER
Koopavond t.m. 9 uur

VRIJDAG 22 DECEMBER
koopavond t.m. 9 uur

ZATERDAG 23 DECEMBER
t.m. 5 uur open

Kersffeesf

Ned. Bond
v. Plattelandsvrouwen

Evenals vorige jaren nodigen wij alle
bejaarden uit tot het bijwonen van
onze

KERSTM/DD4G
die gehouden zal worden woensdag
20 december n.m. 2.15 uur in de zaal
van 't Wapen van Vorden (F. Smit)

Wie niet. op eigen gelegenheid kan komen, kan zicH
tot zaterdag 16 december opgeven bij mej. Meinen
telefoon 1641; er zal dan voor een auto worden
gezorgd. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom

KAARSEN
kerstboomversiering

tafelstukjes

elektrische

boomverlichting enz,

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat — Vorden

Zaterdag 16 december a.s.

DANSEN
in het

LUDGERUSGEBOUW

te Wichmond

M.m.v. BEATGROEP 'ERUPTION'

en discoteam 'SELECTION'
4

Aanvang 20 uur

Ruim gesorteerd in

KERSTBOOMVERS/ER/NGEN

W4NDVERS/ER/NG

KRIBBETJES en GROEPJES

KAARSEN

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

Zoekt u een
geschenk voor de

a.s. feestdagen ?
Kijk dan eens in onze

KUNST NIJVI !RHI DS

BOU1 :K
* AARDEWERK

* GLAS

* KANDELAARS

* POSTERS

* MANDWERK enz.

Of een passend geschenk

uit onze kleinmeubelen
MINISETS — BIJZETTAFELS — SPIEGELS

En vergeet u vooraf onze

EXCLUSIEVE VERLICHTING niet!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD
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Grandioze BEHANG verkoop Doe-het-zelf centrum
Tijdelijk kortingen tot 20-30-40-60 %

Duizenden rollen voorradig
Harmsen

Schoolstraat — Vorden

Het smaakt goed dat

vloerbrood
van de Warme Bakker

Telefoon 1384

Voor uw autorijlessen naar

V.A.MXXR. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT11

YORDEN

J. H. Hilf erink, De Boon k 38

telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk inntrukteor, tel. 1965
Autobedrflf A. O. Tragter, tel. 1256

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

GEVRAAGD

meubelmaker
of

timmerman
in het meubelbedrijf

J. W. KI. Kranenbarg & Zn
Hackforterweg 31 - Wichmond

Maak voor moeder de kerstdagen

ook tot een rustige kerst
en bestel zo'n heerlijke

KOUDE
SCHOTEL
in iedere prijsklasse

PETTT RESTAURANT

VORDEN^t^
N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Zaterdag 16 december a.s.

DANSEN
m.m.v. The Woodpeckers

Aanvang 19.30 uur
Toegang onder voorbehoud

Café-Reetaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medkr - Tel. 6634

JEUGDSOOS
VJOE

Donderdag 14 december

ten bate van de aktie

'KOM OVER DE BRUG1

Speciale
avond in het
Nutsgebouw
Aanvang 20 uur

Met medewerking van Jeugdkoor
'Vor den-Kranenburg' en Community

Iedereen welkom

Architectenbureau

VAN HOUTE
Nieuwstad 47, Vorden

GESLOTEN
van 14 november tot 20 december

Voor heerlijke

KOUDE

SLAATJES

KROKETTEN

HAANJJE&kant en klaar)

KARBONADE enz. enz.

s.v.p. vroegtijdig bestellen

KERSTAVOND EN Ie KERSTDAG

EN OUDEJAARSAVOND

gesloten
Tevens wensen wij u

PRETTIGE KERSTDAGEN

BAR - AUTOMATIEK

De Posthoorn
H. MEENINK
Dorpsstraat 28 - Vorden - Telefoon 1905

ATTENTIE - ATTENTIE

Gaarne ontvangen wij van u vroeg-
tijdig uw bestellingen voor

kerstbak/es( wandstukken,
graftakken

Verder zijn wij ruim gesorteerd in alle
kerstartikelen, planten en kerstbomen m. wortel

Als extra reklame wordt in de week
van 18-23 december op alle
bloemisterij artikelen

bij aankoop boven f 70,-
een plant kadoo gegeven /

Tevens is in die week de verkoop-kas
geopend tot 21 uur en zaterdags tot
16 uur

Van ouds bekend adres :

Fa cebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508
b.g.g. na 18 uur 2054

DOE UW VOORDEEL BIJ

Schoenenhuis Jansen
Voordeelaanbieding l
'Robinson' bruin

/eren jongensschoen
slechts f 23,95

Voordeelaanbieding 2

zwarte herenschoen
echt leer met rubberzooi

slechts f 29,""

Voordeelaanbieding 3

zwarte knielaars
dikke rubberzooi en hak

slechts f 39,—

Voordeelaanbieding 4
donkerbruin, gevoerde

suede bont/aars
slechts f 39,-

Voordeelaanbieding 5
Bordeaux rode, zeer elegante

suede mode/aars
slechts ........................ f 39

Voordeelaanbieding 6

heren knie/aarzen
zwart of bruin leer
slechts 39,-

Kijk, vergelijk en doe uw voordeel b i j :

Schoenenhuis Jansen
H. SMEETS Dorpsstraat 34 Vorden

Groot ZD nieuws!
Woensdagmiddag 27 december komen

TOONTJE EN FLIPJE
DE-CIRCUSBOYS
naar V orden !

Aanvang half drie in zaal Smit in de Dorpsstraat
In de pauze voor ieder kind een verrassing !

Ouders, gun uw kinderen dit plezier

SPAAR ZD ZEGELS .'

Voor de feestdagen
Stereo radio's met 2 boxen vanaf f 258,

Radio-cassette recorder met FM vanaf f 258,

Cassetterecorders met lichtnetvoeding vanaf ... f 149,

Stereo cassetterecorders met 2 boxen vanaf ... f 479,

Stereo bandrecorders geheel kompleet
van f 699,— voor f 599,

Cassettebandjes niet l , maar 2 stuks voor f 4,95
fdem echter V/2 uur speeltijd, 2 stuks voor f 7,20

Televisieapparaten Philips-Erres-Blaupunkt-Visionette
enz. noten houten kast volautomatisch vanaf ... f 498,—

Kleurentelevisie alle bekende merken,
Blaupunkt met f 300,— korting !

Grammofoons vanaf f 98,—

Stereo grammofoons met 2 boxen vanaf f 195,—

Transistor en tafelradio's ruime keuze !

Kerstboomverlichting, wafel- en koekijzers

Lekker warm slapen ?
Inventum en Dreamland dekens volop voorradig

Wacht s.v.p. niet tot de laatste dagen, dan kunnen we meer zorg aan uw
orders besteden. Storingen steeds melden voor 's morgens 9 uur

Op alle kontante aankopen SWV zegels !

ELIESEN
TEL. 05754-264 - BAAK Al sinds 1935

RUIME
VOORRAAD
Nieuwe gashaarden Lips
Peters 8000 cal. van 894,.
nu f 450,-
Nieuwe gevelkachels
van 8000 cal. van 600,-
nu f 375,-
Wasemkappen f 225,-
Nieuwe gevelkachels van
6000 cal f 425,-
4500 cal f 375,-
3200 cal f 250,-
2200 cal f 175,-
Ook te leveren voor afvoer-
schoorsteen 4000 cal. f 175,-
Nieuwe gasfornuizen f 348,-
Kookplaat f 125.-
Bijzetfornuizen f 275,-
Zeer speciale aanbieding:
braad-, kook- en
koekepannen f 5,50
Ruime sortering
OLIEKACHELS
9000 cal. van 465,- nu f 275,-
Artistieke kleur f 375,-
Zeer speciale aanbieding in
wasautomaten, diepvries-
kisten en koelkasten
Ruime sortering was-
automaten tegen zeer
speciale prijzen:
Diepvrieskisten Marijnen
380 Itr van 850 nu ... f 595,-
Koelkasten f 195,-
Centrifuges 2800 toeren

f 125,-
Betonmolens en elektrische
lasapparaten
l d. BUIS f l,- per meter
Alle maten koperen buis en
kranen en bochten
Ijzeren golfplaten:
180 x 78 cm f 5,50
90 x 80 cm f 1,50

Tevens ruime voorraad ge-
bruikte
gas- en oliekachels
ook nog Siegler
Gevraagd:
olie- en gashaarden

GEBR. BULTEN
Ds van Dijkwe^ 17
DOETINCHEM
Telefoon 08340-23552

VOOR4IUW

40**
^P Vl FDIM&KLEDING

Wapen, en sporthandel

itctds Joeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

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

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
ATTTOLAK
(pbn. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king;.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insiüindelaan 5 - Vorden
Telefoon 06752-1567

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Kaarsen - Kaarsen - Kaarsen GEBR. BARENDSEN



Donderdag 14 december 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang nr 37

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Zanggroep Medler-school zingt in de hervormde kerk
Ook dit jaar heeft mevrouw Hazekamp-Aalpoel weer
een (kleine) zanggroep gevormd uit leerlingen van de
school Medler-Linde. Onder haar goede leiding hoopt
deze zanggroep zondag 17 dec. in de dienst van 10 uur
enkele Advents en kerstliederen te zingen. Ds Krajen-
brink hoopt deze dienst op de 3e Adventszondag te
leiden.

Gezamenlijke Adventsdienst
Uitgaande van de Raad van Kerken Vorden.Kranenburg
zal er zondagavond a.s. een oecumenische Advents-
dienst worden gehouden in de hervormde kerk Vorden.
Deze dienst is voorbereid door jongeren uit de 3 samen-
werkende kerken in de Raad. Jongeren hebben ook een
aandeel in de dienst zelf. Voorganger predicator hoopt
te zijn Pater Sutorius de pastor van de RK parochie.
Het RK Jeugdkoor zal medewerking verlenen aan deze
dienst die begint om 7 uur. Iedereen is er hartelijk
welkom.

Vordense Jeugdsoos belegt avond voor:
'KOM OVER DE BRUG'
Donderdag 14 dec. belegt de Vordense Jeugdsoos een
avond voor de jeugd in Vorden e.o. in verband met de
aktie 'Kom over de Brug'. Plaats: Jeugdcentrum aan
de Insulindelaan, aanvang 8 uur. Met nadruk stellen
we dat ook OUDEREN van harte welkom zijn. Het
programma duurt van 8-9 uur.

Pater Sutorius en ds Krajenbrink werken mee aan deze
bijeenkomst. Verder zijn er een zanggroep, tekst-lezers
enz. Een goede gelegenheid voor ouderen om ook be-
langstelling te tonen voor dit stuk jeugdwerk in onze
gemeente. En ... KOM OVER DE BRUG

Er wordt ook die avond van de aanwezigen een gave
gevraagd, een offer ! Wij zullen onze uitgaven wat
moeten beperken misschien om deze uit-gave te kunnen
doen. Dit geld wordt echter goed besteed: 744 projekten
in bijna 80 landen. Alles is duidelijk gericht, omschre-
ven en vastgesteld. 744 stapjes vooruit. Kom over de
brug. Wilt u thuis de jongeren vanaf, laten we zeggen
14-15 jaar opmerkzaam maken op deze avond?
Kom over de brug !

In vele kerken in ons land is zondag de volgende kan-
selboodschap voorgelezen in verband met de start van
de aktie: 'Kom over de Brug'. Dit is ook in de plaat,
selijke kerken gebeurd. Deze week doet 'Kom over de
Brug' een beroep op de leden van de 11 kerken, die
in deze aktie samenwerken om royaal te geven voor
het werk van vele kerken in Azië, Afrika en Latijns
Amerika.
Wij verheugen ons er over dat deze unieke aktie in
grote eensgezindheid is voorbereid en dat enkele hon-
derdduizenden gereed staan om maandag en vrijdag-
avond de leden der kerken te bezoeken.
Wij hopen dat door de inspanning van ons allen de
kerken in de 3e wereld, waarmee wij ons verbonden
weten, beter in staat zullen zijn in het midden van hun
volken de taak te volbrengen waartoe zij door de Heer
geroepen zijn.

Wij weten dat 'Kom over de Brug' om die kerken te
helpen veel van ons vraagt, l proc. van ons jaarinkomen
Wij willen u herinneren aan een woord van de apostel
Paulus, dat hij schreef aan de gemeente te Korinthe:
'Ge moet rijkelijk geven, niet bekrompen. Bedenkt: wie
karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait,
zal overvloedig oogsten. Laat ieder wat hij in zijn hart
besloten heeft, ten uitvoer brengen, zonder pijn en
zonder dwang, want God houdt van een blijmoedige
gever'. (2 Korinthe 9: 5-7).
Wij weten, dat in vele kerken overzee op deze dag
aan ons wordt gedacht en voor onze kerken wordt ge-
beden. Moge mede door deze aktie het besef onder ons
versterkt worden, dat wij allen tesamen zij ginds en wi;
hier, behoren tot het volk van de Heer.

Trainingspakken voor w Vorden

In het vorige nummer van Contact deelden wij u mee
dat het zaterdagmiddag elftal van de vv Vorden nieuwe
trainingspakken kreeg aangeboden dankzij het buro
Animozegels. U ziet hier de Vordense voetballers in
hun spiksplinternieuwe aanwinst. Dat er in het zater-
dagvoetbal elftal van Vorden ook nog goede teamgeest
aanwezig is, bewees men jl zaterdag toen men de leider

de heer Van Houten een bezoek bracht ter gelegenheid
van zijn 12 M. jarig huwelijk. Alle spelers hadden spon-
taan gereageerd. De heer de Boer voorzitter van de vv
Vorden memoreerde dan ook dat de afdeling zaterdag
op de goede weg is en dat er door samenwerking nog
veel te bereiken valt. De heer Wentink bood namens
de spelers een kado aan.

Turnen
Gymnastiekvereniging Sparta, Vorden

Maandag 11 december zijn de turnproeven van het
KNGV afgelegd. 23 kandidaten namen hieraan deel
onder leiding van de heer Groot Wassink; allen zijn
geslaagd. De juryleden waren de heer Hondelink uit
Neede, Stokkink uit Lochem en mej. Jansen uit Bor-
culo, allen behorend tot de turnkring De Graafschap.

De uitslagen waren als volgt: Meisjes A (min. 42 pt.
C. Reuver 50,8 M. Berends 47,4 G. Ligtenberg 45,8
H. Bos 48,8 en M. Stijl 51,4 punten.

Dames senior leden (min. 30 punten): mevr. Sterte-
feld 34,5 mevr. Kolkman 34,8 mevr. Sikkens 35,5
mevr. Bos 34,9 mevr. Holsbeke 33,4 mevr. Besselink 34,2
en mevrouw Nieuwenhuis 33,6 punten.

Dames Ie graad (min. 42 punten):
mevr. Turfboer-Hellewegen 63 Ini ter Beest 59,9
Dames 2e graad: mevr. Leef lang 53,2 mevr. de Gruyter
52 R. Eggink 48,8 en mevr. Brandenburg 52,7 punten
Dames 3e graad B (min. 42 punten): mevr. Stijl 50,9
mevr. Brinkman 47 J. Beumer 46,6 A. Eskes 45,5 en
mevrouw Wagenvoort met 46,4 punten

Volleybal
Winst voor 3 Vordense teams

deIn de Hanzehal te Zutphen verrichte Dash 3 bij
heren keurig werk en won met 2-1 van Hansa 9.
In de heren 3e klas was Dash 4 goed op dreef en won
met 3-0 tegen DVO 3.
Bij de dames zorgde men ook al voor goede resultaten
want Dash 3 won royaal met 3-0 van Harfsen. In de

3e klas B speelde Dash 4 goed doch kon een kleine
nederlaag niet voorkomen. Met 2-1 werd verloren van
de DVO dames.

Damrubriek
Deze keer weer een 33-28 opening waarbij zwart een
schijf wint. 1. 33-28 20-25 2. 39-33 19-24 3. 44-39 17-21
4. 31-27 11-17 5. 37-31? 25-30! 6. 34x25 24-29
7. 33x24 14-20, 8. 25x14 10x30 9. 35x24 18-22
10. 27x18 13x35 -f l

De oplossingen van ons probleem van 29 nov. was:

37-21 26x48 47-41 36x47 4C|-35 47x40 35x13 22x44
13x2 48x34 50x30 25x34 2-30 34x25 45x34

Goede oplossingen ontvangen van H. Grotenhis ten
Harkel, W. Wolferink, G. Wassink, W. Verkerk, Tj.
Harmsma, W. J. Bennis, F. Mullink, W. A. Eykelkamp
A. Sikkema en F. G. van Manen

Ons nieuwe probleem:

Zwart 8 schijven op 2 8 10 15 17 21 31 en 36
Wit 8 schijven op 13 18 28 30 40 42 47 en 48
Wit speelt en wint

zwart

wit

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

Uitvoering
Kerstconcert voor iedereen te Zutphen

Op initiatief van het chr. Mannenkoor te Eefde en het
Gemengd Koor Pro Musica te Zutphen zal op woens-
dagavond 20 december 's avonds om 8 uur een volks-
kerstconcert voor iedereen te Zutphen worden gegeven.

Als gebouw is daarvoor de monumentale RK Emma-
nuelkerk aan de Heemstrastraat gekozen. De beide
koren hebben zich als doel gesteld dat een ieder, groot
en klein, in de gelegenheid moet zijn om door middel
van muziek en zang het kerstgebeuren te herdenken
en te ervaren. De initiatiefnemers hebben zich de me-
dewerking kunnen verzekeren van Jan Zwanepol, or-
ganist te IJsselmuiden, de Chr. Muziekvereniging De
Harmonie te Zutphen, Kapelaan B. J. Tiedink uit Haaks,
bergen en ds N. Schelhaas uit Lochem. Verder zullen
de aanwezigen in het af te werken programma worden
ingeschakeld om eveneens door gezamenlijke zang een
bijdrage te leveren tot het doen slagen van deze avond.

De organisatoren verwachten veel belangstelling daar
dit de eerste keer is, dat in Zutphen een dergelijk volks-
concert zal worden gehouden. Men hoopt hierdoor de
basis te kunnen leggen tot een nog grotere manifes-
tatie in de volgende jaren. Dit hangt van twee fak-
toren af. In de eerste plaats of het publiek zal willen
meewerken door op deze avond aanwezig te zijn. (De
toegang is geheel vrij), ervolgens of de aanwezigen
bereidt zijn door middel van een te houden kollekte de
onkosten te willen helpen dekken.

Ten overvloedde kan worden meegedeeld, dat het ho-
pelijk batig saldo zal worden afgedragen aan de Stich-
ting Melaatsenwerk Ethiopië voor het werk van Trix
en Elly. Wij willen u gaarne opwekken deze avond te
bezoeken. U zult er geen spijt van hebben.

Namens het komité: W. Rhebergen

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bfl plck-
nlckplaats Wildenborchseweg
Klnderkantorij elke zaterdagmorgen In
het katechis^i^okaal Kerkstraat 15
ledere dinsd^^ond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag v.d. maand Klachtenavond NW

16 dec.
18 dec.
18 dec.
19 dec.
20 dec.
20 dec.
20 dec.
21 dec.
21 dec.
23 dec.
26 dec.
30 dec.
3 jan.
6 jan.

11 jan.
20 jan.

20 jan.

25 jan.
2 febr.
3 febr.

17 febr.

24 febr.

3 mrt.

4 mrt.

5 mrt.

6 mrt.

31 mrt.

23 april

nsen in zaal EykelkampJeugdsoos Vjoe
Hervormde vl^^engroep Linde Kerstfeest
Kerstfeest Herv. Vrouwengr. Dorp
Kerstfeest NCVB
Ledenvergadering buurtver. Delden
JNed. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
NVEV kerstviering in Concordia te Hengelo
Herv. Vrouwengroep Wildenborch
Jong Gelre Kerstfeest „'t Wapen v. Vorden"
Jeugds. Vjoe kreatieve middag schooljeugd
Jeugdsoos Vjoe lachfilm
Jeugdsoos Vjoe oudejaarsviering
Jeugds. Vjoe kreatieve middag schooljeugd
Jong Gelre Nieuwjaarsbal (zaal Smit)
Jaarvergadering KPO

Prinsenbal „De Deurdreajers" met de nieuwe
Prins in zaal Schoenaker
Feestavond w Vorden zaal Smit

Herv. Vrouwengroep Wildenborch
Propagandafeestavond Jong Gelre
Propagandafeestavond Jong Gelre
Carnavalsbal Jong Gelre Ring Berkelstreek
in hotel Stegeman te Laren
Populaire beat-avond „De Deurdreajers"
in zaal Schoenaker
Carnaval „De Deurdreajers" in de grote tent
bij zaal Schoenaker voor de ouderen
Kindercarnaval „De Deurdreajers" met de
Prins en Jeugdprins in de grote tent
's Avonds optreden radio- en tv-artiesten
Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker
Groot carnaval „De Deurdreajers" in de tent
bij zaal Schoenaker
Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker
Meubel en Tapijtshow fa Helmink

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

FRUIT IS GEZOND !

COX EN GOUDREINETTEN
GOLDEN DELICIOUS
HAND- EN STOOFPEREN
DOYENNE

Verkoop:

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

Fruiffee/fbedri/f

MEDLER

Heden is van ons heengegaan onze geliefde vader,
groot- en overgrootvader

HENDR1KUS JACOBUS EGGINK
weduwnaar van A. Wijers

in de gezegende ouderdom van 89 jaar

Uit aller naam:
FAM. EGGINK

Vorden, 6 december 1972
'Hoge Weide'

De begrafenis heeft zaterdag 9 dec. plaats gehad

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

PERSONEEL
gevraagd

METAALWARENFABRIEK
v/h Nieuwveld nv

Industrieweg 4 - Vorden

VOOR

HERENPANTALONS

PULLOVERS

OVERHEMDEN

EN VESTEN

is uw adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GEVRAAGD:

Chauffeur
VOOR TANKAUTO

OLIEHANDEL

Keu n e
NJjverheidsweg 4 - Telefoon 05752-1736

Donderdag, vrijdag en zaterdag

500 gram Runderlappen f 3,50
500 gram Riblappen f 4,90
4 hamburgers f 2,10

Voor de boterham

100 gram Rolpens 80
100 gram Ontbijtspek 75
150 gram Boterham worst 83
100 gram Zure Zult 65

Wilt u svp uw kerstrollade
vroegtijdig bestellen?

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad H - Tel. 05752-1321



KERST-AANBIEDINGEN
IN CONFECTIE

Dames
JAPONNEN

TUNIEKS

MANTELS

COATS

Meisj
JURKJES

MANTELTJES

Heren
KOSTUUMS
KOLBERTS

PANTALONS
WINTERJASSEN
COATS

Jongens
OVERJASSEN

COATS
JACKS

Let u op de speciale kaartjes l

Kerstaanbiedingen bij:

Wenst u voor de
komende feestdagen nog

NIEUW TAPIJT?
Het kan nog net!
Zie onze tapijthal

U kent onze service ?
Grote voorraad
Merktapijt
5 jaar garantie en
gratis vakkundig gelegd

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Zowel voor de afdeling IJzervvaren, Huishoudelijke
apparaten, alsmede voor ons hypermoderne
Ijzermagazijn
zoeken wij door toename van het werk enkele

MAGAZIJNBEDIENDEN
In de leeftijd van 21 tot 45 jaar die willen meewerken
om onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen

U VINDT BIJ ONS:
O een hoge toeslag op het CAO-loon door een speciaal

daarvoor ontworpen beloningssysteem waarbij men
zelf deze beloning kan beïnvloeden

O geen sjouwwerk, door de vele moderne hulpmiddelen
als transportbanden, kraanbanen e.d.

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede op maandag-
avond van 7.00-8.00 uur stellen wij u gaarne in de
gelegenheid te informeren naar de arbeidsvoorwaarden
enz.
Desgewenst kunt u schriftelijk of telefonisch kontakt
opnemen telefoon (05750) 5551 vragen naar toestel
353 de heer De Maag

REESINK H A VEN STRAAT 7 ZUTPHEN
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"CONCORDIA"
Hengelo (GW

Zondag 17 december

DANSEN
muziek:
THE

Even ing Stars

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

nieuw

inhoud van de
cassette 1O5 stuks
in ieder gewenst model
deze cassette kan naar keuze
met of zonder voet geleverd worden

bij aanschaf van de complete
cassette in de Sola Elite of Sola
Society Pleet modellen, in het
jubileumjaar 1972 , een prijs-
voordeel van f.3B.-tot f.6O.- ,,=
i.v.m. gratis longdrinklepels. ;-

HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 - VORDEN

SPECIAAL AANBEVOLEN SCHOTELS

4 VERSE KREEFT
HORS D'OEUVRE
RUSSISCHE EIEREN
Hl i/ARENSALADE
RODE ZALMMAYONAISE
BITTERBALLEN
VLEESKROKETTEN
VLEESPASTEITJES
BORRELGARNITIJUR ENZ.

GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN !

BINNEN- EN BUITENLANDSE

LIKEUREN, WIJNEN EN

GEDISTILLEERD

PRACHTIG K ZAAL

BESCHIKBAAR VOOR

BRUILOFTEN EN PARTIJEN

EN TEVENS KLEINE

VERGADERZALEN

KOERSELMAN

Weekend aanbieding!
LEUKE BADSTOF EN TRICOT

kleuter pyama's

nu f6,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

welk®®!»
Buiten het reeds u bekende assortiment in onze
we/koop-winke/s hebben wij nu ook een
uitgebreid assortiment

kerstboom
versieringsartikelen
a/s ook de advenfssferren

„DE GRAAFSCHAP
Landbouwwinkel, afd. Vorden



Waf u maar wilt

kleuren of zwart-wit kijken
radio luisteren
stereo platen draaien

KLEURENTELEVISIE
De modernste kleuren toestellen in verschillende beeldgroottes
met goede inruilmogelijkheid
Prijzen zonder inruil vanaf f 1898,-

TELEVISIE
Zwart-wit groot beeld apparaat met moderne drukknop
kanalenkiezer merk Indesit f 499,-
Televisie 'Schaub Lorenz' beeld 61 cm f 548,-
'Erres' en 'Philips toestellen met ruime inruilmogelijkheid

FM STEREO RADIO
met boxen vanaf .. f 498,-

PL4TJENSPELERS
Koffermodel mono vanaf f 125,-
Stereo platenspelers met boxen f 299,-

f 5,90

C4SSETERECORDERS
Erres kompleet met draagtas en toebehoren
van 169,- nu

RADIO CASSETTERECORDERS
vanaf

DRAAGBARE RADIO
Philips met FM en oortelefoon van 168,- nu

f 129,-

f 299,-

f 149,-

STEREO SET PHILIPS
versterker 2x9 watt, platenspeler, boxen en één
grammofoonplaat gratis f 449,-

VOOR BEELD EN GELUID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

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

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Volop KERSTBOMEN
Bloemisterij
WEHMEZICHT

Nieuwstad 57 Vorden
Telefoon 1987

Te koop
oude slachtkippen
B. F. Lebbink . Vorden
Eikenlaan 27 Tel. 6739

Kerststukjes
Kersttakken
Handvorm kaarsen
Bloeiende planten
Snijbloemen enz.
Bloemisterij
WEHMEZICHT

Nieuwstad 57 Vorden
Telefoon 1987

Te koop gevraag-d
SLACHTKIPPEN EN
SLACHTKONIJNEJN

J. Bruggeman
H. Postelweg 12 - Locnem
Telefoon 05730-1560

Jeugdsoos Vjoe
toont goed initiatief!
Zoals een ieder ongetwijfeld bekend is, wordt er deze week
de grote landelijke aktie „Kom over de brug" gehouden. Het
bestuur van de Vordense jeugdsoos Vjoe (Vordense Jongeren
Onder Elkaar) heeft besloten ook daadwerkelijk aan deze
aktie deel te nemen.
Zij heeft daarvoor op donderdagavond 14 december een
speciaal op de „Kom over de brug" aktie afgestemde avond
georganiseerd. Aan deze aktie zal medewerking worden ver-
leend door afgevaardigden van de verschillende kerken in
Voren. Ds. Krajenbrink en pater Sutorius hebben o.a. reeds
toegezegd mee te zullen werken. Verder zal het jongeren-
koor Vorden-Kranenburg diverse liederen zingen die spe-
ciaal betrekking hebben op deze aktie. Ook heeft de gospel-
groep „Community" haar medewerking toegezegd. Deze
groep speelt voor het merendeel naast gospels o.a. religieu-
ze negersongs.
Aan het eind van de avond zal er een kollekte worden ge-
houden, waarvan de hele opbrengst ten bate komt van de
aktie „Kom over de brug".

Suksessen
Op de nationale tentoonstelling van „Oneta" te Enschede,
behaalde onze plaatsgenoot H. Doornink lid van de PKV te
Vorden, met zijn inzending pluimvee de volgende suksessen:
met Acona's 2x een eerste prijs; met Langhans zwart en wit
2x een eerste prijs; lx een tweede prijs en lx een derde prijs.

Dansen
Jeugd in Yorden moet het elders zoeken
Daar de situatie in Vorden momenteel zo is dat de oudere
jeugd van Vorden voor een dansavond altijd op andere

In onze administratie hebben wij nog plaats
voor een

MEISJE
van ca 16-19 jaar

Het gaat hier om verantwoordelijk werk, dat accuraat
moet worden verricht, doch dat in het algemeen gedaan
kan worden ook wanneer men geen speciale kantoor-
opleiding heeft genoten
Dagelijks tijdens de kantooruren, alsmede 's maandags-
avonds van 7.00-8.00 uur zijn wij gaarne bereid verdere
inlichtingen te verstrekken over de werkzaamheden, de
arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kon-
takt opnemen, tel. (05750) 5551, toestel 353

REESINK HAVENSTRA^f l ZUTPHEN

gemeenten aangewezen is als Groenlo, Hengelo, Zutphen
Barchem etc., heeft de jeugdsoos Vjoe te Vorden besloten
om te proberen hieraan iets te doen
Daar het in Vorden niet mogelijk is om op zondag te dan-
sen, waardoor genoemde andere gemeenten een voorsprong
op Vorden hebben, heeft Vjoe besloten een dansavond te
organiseren op zaterdagavond 16 december in zaal Eykel-
kamp m.m.v. The Woodpeckers. Het bestuur hoopt dat dit
initiatief aan zal spreken zodat in de toekomst geregeld een
dansavond in de gemeente Vorden georganiseerd kan wor-
den.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETTTIE DCV

Dimmendaal-W. Wassink 0-2; G. Wassink-A. Wassink 1-1;
Wansink-Harmsma 0-2; Lamers jr-Oukes 1-1; Offereins-
Wiersma 0-2; Ter Beest-Rossel 2-0.

M. Hesselink-A. Lammers 0-2; B. Buunk-H. Graaskamp 0-2;
L. Bolink-J. Oltvoort 1-1; H. Arfman-E. Baank 1-1; P. Wie-
kart-H. Klein Brinke 0-2; H. Beeftink-P. Zoerink 0-2; B.
Klumpenhouwer-H. Arfman 1-1; R. Gosselink-H. Brinke-
rink 2-0; G. Gosselink-G. Wolsing 2-0; H. Dinkelman-R.
Lammers 1-1; P. Steenbreker-B. Klein Brinke 0-2; A. Tee-
rink-W. Verkerk 0-2; T. Jansen-J. Bosboom 2-0; J. Bolink-
Masselink 2-0; J. Reuver-A. Abbink 2-0; H. Abbink-A. Wen-
tink 2-0; C. Oltvoort-J. Oltvoort 1-1.

Kreatieve middag
Op 23 december wordt voor de tweede maal voor de school-
jeugd van Vorden een kreatieve middag gehouden onder het
motto: „Ouders winkelen, jeugd naar het Jeugdcentrum".
Deze middag wordt georganiseerd door de jeugdsoos Vjoe.

GOEDKOOP adverteren l

Door aanschaf van een

stypegietapparaat
kunnen
gieten.

zelf uw matryzen af-

U wordt wel verzocht de matrijzen te
bezorgen vóór maandags 18.00 uur
vóór ledere verschijningsdatum.

Drukkerij WEEVERS b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Kom ook kerstmarkten bij n0 CO-OP dan be^t u Feestelijk Voordelig uit!
82

198
139
139
129
135
98
89
89
89

215
235

l
DIEPVRIESKIP Friki

per 500 gram van 169 voor

HELE KALKOEN
1900/2100 gram 500 gram

Co-op PUDDING de Luxe
4 smaken, 2 p. van 80 voor

Co-op. PUDDINGSAUS
versch. smaken, 140 cc

KLOP KLOP 2 x 40 gram
van 127 voor

TUTTI FRUTTI
zak a 200 gram

ABRIKOZEN
zak

ANANAS Dole hele schijv.
blik a 439 gram van 119

FRUITCOCKTAIL Rainbow
blik a 410 gram v. 119 voor

PEREN Delmonte
blik a 439 gram v. 132 voor

PAARDENROOKVLEES
100 gram

CASSELERRIB
100 gram

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

BIERWORSTJES
140 gram van 139 voor

GEKOOKTE HAM
100 gram

HOY ROOKWORST
plm. 225 gram

LICHT BELEGEN KAAS
Goudse volvet 500 gram

ANANASSTUKJES
blik 234 gram

TUC
3 pak van 140 voor

139
245

69
75

119
105
85
98
98
98
98

119
59

129
89

119
299

59
119

SUPER MARKT
„Het Zuivelhuis" RUURLO

ROSE d'ANJOU Prestige
fles van 295 voor

EEN GULDEN KORTING
2 fles. sherry v. 10,20 voor

KROEPOEK familiezak
90 gram van 125 voor

ZOUTE PINDA's zak a 500
gram van 175 voor

MARTINI VERMOUTH
fles

TWINKLE SINAS
1 literfles van 99 voor

TWINKLE UP of COLA
1 literfles

KERSENBONBONS
200 gram van 1,75 voor

DEUTSCHER SEKT
fles van 490 voor

COTES DU RHONE
fles van 345 voor

ADVOCAAT „de Luxe"
fles

FRAMBOZEN EN KERSEN-
WIJN 1 literfles

Co-op. JUS d'ORANGE
fles van 105 voor

PINKZALM
blik van 195 voor

Co-op. TARWEBLOEM
zak a 1000 gr. van 99 voor

Co-op. ZONNEBLOEM-
OLIE fles

Co-op. SLAOLIE
fles van 125 voor

Resi FRITUURVET
pak 500 gram van 139 voor

DIAMANT VET
pak

250
920
89
159
495
89
92
139
395
295
510
245
89
169
85
179
109
119
60

POEDERSUIKER
bus 250 gram

BIGARREAUX ASSORTIS
bakje 100 gram

GEHAKTE SUCADE
bakje 100 gram

Co-op. ZELFRIJZEND
BAKMEEL pak 500 gram

Co-op. VANILLESUIKER
10 zakjes

Vleeskroketten, bitterballen
en frikandellen

94
95
95
63
65

Suldana ROZIJNEN
2 zakjes van 118 voor

KRENTEN
per zakje

HELE SPERZIEBONEN
1 blik van 109 voor

Royco ASPERGESOEP
Combipak van 145 voor

Royco CHAMPIGNON-
SOEP Combipak v. 145 v.

Royco OSSESTAARTSOEP
Combipak van 155 voor

PUNTASPERGES
blik

SOEPASPERGES
blik

Halve GRIEKSE PERZIKEN
1 blik van 149 voor

MANDARIJNTJES
blik a 312 gram

AARDBEIEN
blik a 225 gram

HALVE ABRIKOZEN
blik a 425 gram

Z.Z. AUGURKEN
1/3 pot

98
49
99
98
130
140
139
129
129
125
89
89
109

Wij wensen U prettige feestdagen CO-

ZILVERUITJES
1/3 pot

SANDWICHSPREAD
Heinz 340 gram

CHOCOLADEKRANSJES
puur/wit 150 gram

CHOCOLADEKRANSJES
melk/wit 150 gram

MUSKETKRANSJES
van 145 voor

Agar SCHUIM EN MUS-
KETKRANSJES 250 gram

WALNOTEN
net 200 gram

Co-op. MAYONAISE
grote tube van 98 voor

Fles TOMATENKETCHUP
Co-op. 340 gr. v. 99 voor

Co-op. THEEZAKJES
20 stuks van 99 voor

Co-op. KOFFIE
pak
D.E. KOFFIE
pak

Voorradig kerstkaarsen in verschillende soorten

KERSTSERVETTEN
pak a 25 stuks
GEMENGDE NOTEN
net

50
98

Alle speciale aanbiedingen zijn geldig tm. 3 jan.
Bestellingen voor kalkoenen gaarne voor 15 dec.
Zoutjes in verschillende soort*
DOPERWTEN extra fijn
1/1 blik
DOPERWTEN zeer fijn
1/1 blik
DOPERWTEN middelfijn

1/1 blik
PALOS SHERRY
fles van 730 voor

ZOETE SPAANSE WIJN
fles
HOUTEN PRIKKERS
100 stuks

167
119
89

575
280
25

„Samenwerking"
Ruurloseweg 118 LINDE



De dropjes zijn geteld
door de heren C. van Ooyen en A. de ftoode

het waren er 2298
Ie prijs Mevr. J. Lauckhart, De Hanekamp 32 2300

Elektrische deken (na loting)
2e prijs Mevr. Nieuwveld, Wientjesvoortseweg 6 2300

Verlichte toiletspiegel
3e prijs De heer Wijers, Mispelkampsdijk 6 2285

Twee flessen sherry met glazen
4e prijs A. Wullink, Dorpsstraat 4 2315

Verzilverde tas spiegelset (na loting)
5e prijs F. Lakerveld, De Bongerd 28 , 2315

Make Up doos Three Flowers
6e prijs Harmie Brinkman, Almenseweg 5 2263

Auto brandblusser
7e prijs A. Breukink-Oortgiezen, Zomervreugdweg 2 2340

Set brandy glazen
8e prijs W. Bergenhenegouwen, H.K. van Gelreweg 2345

Gratis .schoonheidsbehandeling
9e prijs M. Kamphuis, Pastorieweg 2 2346

Auto poetsset
10e prijs D. J. Beeftink, Gazoorweg l 2250

Make Up set Three Flowers
lle prijs Walgemoet, Deldenseweg 11 2250

Fles Eau de Toillet (na loting)
12 prijs W. J. Jubels, Tjemara Ewoe 2250

Make Up doos Three Flowers

De prijzen kunnen worden afgehaald

Langs deze weg willen wy allen danken voor do vele blijken van belang-
stelling, bloemen en kadoos

DROGISTERIJ

"DE OLDE MEULLE"
J. M. van der Wal & Zn gediplomeerd drogist - Dorpsstraat

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. l/2 kg Gesneden Andijvie £5

Vrijd. V2 kg Geschrapte Worteltjes

met peterselie 5Q

Zat. l kg Harde Spruiten O. g

% pot Doperwten zeer fijn J 4g

Merk Lama prima kwaliteit

Mnd. y2 kg Gesneden Gele Kool 45

Di. V2 kg Hutspot 50

Wnd. % kg Hart Zuurkool en 250 gr. Unox

Rookworst geen 2,44 slechts 219

Onze zaak is vrijdag 15 dec. 's avonds gesloten

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05762-1884

PANNEKOBKEN ETEN OP
T MEDLER I DOEN I

Café-Reetaurant

Medfer - Tel. 6634

Speciale aanbieding

Prachtige

WEEKEND-.
SPORT- of RE/ST4S

nu slechts f 14,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Sfeervolle en

gezellige feestdagen
met een nieuw

TAFELKLEED
Onze kollektie is groots in

* MACHINALE SMYRNA

* WOLLEN HANDWEEF
in prachtige kleurstellingen en dessins

En vergeet u vooral niet BULGOMME
onder uw kleed te leggen (zie folder)

Speciale
kerstaanbieding:

Bij aankoop van een tafelkleed (boven f 50,-)
verkrijgt u een

Bulgomme onderkleed 730x760 v. f 14,80
(normale verkoopprijs f 29,60) !

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Gezellige feestdagen met

nieuwe meubelen van
WONINGINRICHMNG

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zie onze mooie kollektie
op onze 1600 m?
woonvisie ruimte l

Bezorg uw advertentie voor dinsdag 12 uur!

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Suède
herenjassen

Safari model

Uitneembare rits

Bontvoering

(incluis de kraag)

Deze pracht jas bewondert u bij

VOOR

D4MESROKKEN

BLOUSES - PULLOVERS

EN VESTEN

is uw adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEVRAAGD

voor vrijdagsmiddags

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg - Vorden
l

Berkelmans

Beroepsschoen

olie- en zuur-

bestendige zool

In zwart en bruin f 39,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENEN MODE

Dorpsstraat 4 Vorden

PETIT RESTAURANT

V O R D E N
N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

EERSTE KERSTDAG

gesloten
Vergeet niet voor de 2e Kerstdag zo'n

HEERLIJKE SCHOTEL
te bestellen

en a/s toetje

zo'n heerlijke ijstaart
in iedere prijsklasse

Wij bezorgen u deze gaarne !

1932 40 jaar

DROGISTERU

1972

Deense kaarsen
druipen niet

en branden langer!

*Grote sortering
in vele kleuren

DROGISTERIJ

"DE OLDE MEULLE"
J. M. van der Wal & Zn, gediplomeerd drogist

A

Nu nog voor oudejaars prijzen kopen!

Volautomatische WASMACHINES
AEG volautomaat vanaf f 750,-
Erres volautomaten vanaf ... f 655,-
Marijnen 4 kg volautomaat ... f 499,-
Indesit de goedkoopste f 399,-
WASDROGERS
Erres wasdroger voor 4 kg was
van 719 nu f 599,-
Philips 2% kg droger f 348,-
Creda unieke droger 2V2 kg v f 368,-
CENTRIFUGE
Erres 2800 toeren 245,- nu ... f 199,-
KOELKAST
Philips 170 liter 539,- nu f 345,-
AFWASAUTOMAAT
Erres afwasautomaat met ontharder
1049,- nu f 949,-
Indesit roestvrij
stalen binnenkant f 699,-
WASEM AFZUIGKAP
afzuigkap 60 cm breed 345,- nu f 298
STOFZUIGER
sleemodel Erres f 149,-
DIEPVRIEZERS
in veel maten en scherpe prijzen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)


