
Donderdag 15 december 1977
39e jaargang nr. 41

Uitgave: Drukkerty Weevers BV, Nieuwstad 12, Vorden
Postbus 22, telefoon 05752-1404 . Giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 26,—
per Jaar.

Ko r respondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 85, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Albers A&O uitgebreid met ,,Brons' textiel Burgeiijke stand~
Geboren: geen.

Ondertrouwd: geen.

Gehuwd: H.J. Hissink en W.J. Beltman;
B.H. Harmsen en E. Schurink; H.J.
Kettelerij en B. Groot Obbink; M.

Overleden: H. E. Beumer-Pasman, oud
86 jaar; G.J. Pasman-hietbrink, oud 99
jaar.

K.P.O
Op een gehouden vergadering van de
K.P.O. is besloten om in dit winter-
seizoen een cursus "Weet wat u eet" te
organiseren. Deze cursus begint op 10
januari en wordt gehouden in zaal
Schoenaker. In totaal zijn er zes lessen
van 2Vi uur. In groepsgesprekken wor-
den onder meer behandel: voeding in
deze tijd, wat is hedendaagse voeding?
Hoe bouw je een verantwoord voedings-
pakket op? Wat kost goede en afwis-
selende voeding? Klaarmaken van he-
dendaagse en gezonde gerechten, spe-
ciaal met kruiden.

Er hebben zich al een groot aantal
dames opgegeven. Eventuele gegadigden
kunnen dit alsnog bij mevrouw G.
Helmink.

Zoals wij in ons vorig nummer reeds vermeld hebben is Albers A&O uitgebreid met „Brons" textiel. Wij hebben een kijkje
genomen en gezien dat hier werkelijk weer wat gebeurt is, de koffieshop is geheel verdwenen en hiervoor inplaats heeft men
een prachtige afdeling textiel uitgestald voor elk wat wils, voor de Vordenaren weer een stimulans om toch in eigen plaats te
konen. .. .

Nutsfioralia
Zoals voorgaande jaren organiseert Flo-
ralia voor het Nutsdepartement een
middag en avond voor het maken van
kerststukjes. Dit jaar zal dit zijn op
donderdag 22 december a.s. in de zaal
van Hotel Bakker. Met assistentie van de
bestuursleden van Floralia kunt u dan
zelf uw kerstversiering maken.
Voorgaande jaren was hiervoor grote
belangstelling en wij verwachten dan
ook weer een groot aantal enthousiaste
deelnemers om hun huis voor de komen-
de kerstdagen een feestelijk aanzien te
geven. Nadere gegevens vindt u in een
advertentie elders in dit blad.

Betaling abonnementsgeld Contact

U kunt vanaf heden tot en met 31 december 1977 uw abonnementsgeld
voor het jaar 1978 voldoen per Rabobaij^fe. 36.64.02.374, Amrobank
nr. 48.63.19.245 of per postgiro nr. IIO^R' t.n.v. Drukkerij Weevers
b.v. Vorden, of aan de drukkerij, Nieuwstad 12.
Kantooruren maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 en van 13.00-17.0U
uur.

Het abonnementsgeld bed r* 26,00 per jaar

Wordt u na l januari een kwitantie aangeboden, dan komt er ƒ 4,00
administratie- en inkassokosten bij en betaalt u ƒ 30,00.

Uitschieter van de week
Speciale aanbieding

zrt
opgevouwen - ideaal zitje
uitgelegd - 20 cm dikke

matras (met kot^}
*Tiener of/ogestid

* Logeer oplossing vooï de
a.s. feestdagen

spotprijs

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

Aan de orde komen deze week de
volgende onderwerpen:

1. Raadsvergadering maandag 19 en
zonodig ^JifHng 20 december aj.
2. Nieuwe brievenbus bij het kasteel.
3. Enige onderwerpen uit de aanbie-
dingsnota gemeentebegroting 1978.

Punt l Raadsvergadering maandag 19
en zonodig dinnlag 20 december a .s.

Op maandag 19 december a.s. zal 's
avonds om half 8 ten gemeentehuize een
openbare raadsvergadering plaatsvinden
welke vergadering eventueel op dinsdag-
avond 20 december zal worden voort-
gezet in verband met de lengte van de
agenda. Op de agenda komen de volgen-
de punten voor:
1. Vaststelling z.g. moederbesluit voor in
1978 op te nemen kasgeldleningen.
2. Vaststelling krediet in rekening-
courant voor 1978.
3. Aanbieding gemeenterekening 1976.
4. Aanbieding rekening 1976 van het
gemeentelijk grondbedrijf.
5. Verhoging recht voor het ophalen en
verwerken van huisvuil met ingang van
het belastingjaar 1978.
6. Verstrekken van een startkapitaal aan
de voorbereidingscommissie van een
noodhulpdienst.
7. Wijziging vergoedingsregeling vrijwil-
ligers bij de gemeentelijke brandweer
per l januari en l augustus 1977.
8. Wijziging rechtspositieregeling vrij-
willigers bij de gemeentelijke brandweer.
9. Vaststelling nieuwe Verordening rege-
lende het toekennen van een tegemoet-
koming in bovenmatige ziektekosten
aan enkele groepen van I.Z.A.-deelne-
mers.
10. Vaststelling verordening tot wijzi-
ging van de Verplaatsingskostenverorde-
ning.
11. Vaststelling verordening tot wijzi-
ging van het Algemeen Ambtenaren-
reglement (tiende wijziging).

12. Vaststelling verordening tot wijzi-
ging van de Verordening subsidiëring
godsdienstonderwijs.
13. Beschikbaar stellen extra krediet
voor de aanschaf van leermiddelen ten
behoeve van de openbare kleuterschool
"Het Kwetternest".
14. Verlenen van medewerking als be-
doeld in artikel 50 van de Kleuter-
onderwijswet ten behoeve van het aan-
schaffen van ontwikkelingsmateriaal vor
de bijzondere kleuterschool "de Spring-
plank".
15. Voorlopige vaststelling werkelijke
kosten openbaar kleuteronderwijs over
1976.
16. Voorlopige vaststelling werkelijke
kosten openbaar gewoon lager onderwijs
over 1976.
17. Toetreding tot de "Stichting Schooi-
en Jeugdtandverzorging Uselgrift" per l
januari 1978.
18. Opdragen jeugdgezondheidszorg
(schoolgezondheidszorg) aan de Dis-
trictsgezondheidsdienst Gewest Midden
Ysel per l januari 1978.
19. Verkeersmaatregelen om en nabij de
nieuwe brandweergarage aan de Nieuw-
stad.
20. Aanschaf redgereedschap.
21. Wijziging gemeenschappelijke rege-
ling tot stichting en exploitatie van twee
regionale woonwagencentra voor Ooste-
lijk Gelderland, alsmede tot voorziening
in de verzorging van de belangen van de
bewoners van die centra.
22. Verzoek d.d. 29 september 1977,
ingekomen op 3 oktober 1977 van het
bestuur van de Stichting Bijzonder
Neutrale Streekschool Kranenburg en
omstreken om gelden te ontvangen voor
de stichting van een bijzonder neutrale
kleuterschool in Kranenburg.
23. Wijziging "Bezoldigingsverordening
1971" per l augustus 1977.
24. Vaststelling gemeentebegroting en
begroting voor het gemeentelijk grond-
bedrijf voor het jaar 1978.

Punt 2. Nieuwe brievenbus bij kasteel.

Enige tijd geleden schreven wij in deze
rubriek de mededeling dat post, be-
stemd voor het gemeentebestuur voor-
lopig in de bus bij het oude gemeente-
huis gedeponeerd diende te worden,
aangezien bij het kasteel nog geen box
geplaatst was. Thans is dit laatste wel
gebeurd, zodat u vanaf heden de post
kunt deponeren in de bus in de deur
rechts van de ingang van het kasteel.

Punt 3. Enige onderwerpen uit de aan-
biedingsnota gemeentebegroting 1978.

Zoals uit de begroting blijkt, sluit de
gewone dienst met een raming op de
post onvoorziene uitgaven van rond
ƒ571.500,--. Dit is rond ƒ 230.000,-
hoger dan de raming op vermelde post in
de primitieve begroting voor 1977. Een
resultaat dat zeker tot tevredenheid
aanleiding geeft, temeer daar de lasten
althans voor zover die thans bekend zijn
van het kasteel/raadhuis, dorpscen-
trum, voorzieningen ten behoeve van de
brandweer etc. reeds in de ontwerp-
gemeentebegroting zijn opgenomen..

Wetgeving.

Evenals in voorgaande jaren werden
door de Raad in de periode van l okto-
ber 1976 tot l oktober 1977 diverse ge-
meentelijke verordeningen gewijzigd of
aangevuld; bovendien werden een aan-
tal nieuwe verordeningen vastgesteld.
Aangevuld c.q. gewijzigd werden o.m. de
volgende verordening:

-Bezoldigingsmaatregelen, ten behoeve
van het gemeentepersoneel per l januari
1976;
-Bezoldigingsmaatregelen ten behoeve
van het gemeentepersoneel per l juli
1976;

-Verordening op de heffing en invor-
dering van hondenbelasting;
-Legesverordening 1976;
-Bezoldigingsverordening 1971;
-Rechtspositieregelingen gemeenteperso-
neel;
-Algemene Politie Verordening voor de
gemeente Vorden;
-De gemeentelijke bouwverordening.

Door de Raad werden overigens nog de
volgende verordening vastgesteld:
-Verordening op de heffing van de be-
grafenisrechten;
-Verordening betreffende het vaststellen
van een rampenbestrijdingsplan;
-Verordening geldelijke voorzieningen
raads- en commissieleden;
-Verordening tot bestrijding van heling.

Bij het college van burgemeester en wet-
houders zijn momenteel nog in voor-
bereiding een Winkelsluitingsverorde-
ning en een Drank- en Horecaveror-
dening. Beide verordeningen zullen bin-
nen afzienbare tijd aan de Raad ter
vaststelling worden voorgelegd. Voor een
belangrijk deel zijn de door de Raad
vastgestelde verordeningen, wijzigingen
en aanvullingen reeds in werking ge-
treden.
L)e overige zullen, naar aangenomen
wordt, op korte termijn van kracht
worden. Tenslotte werd door de Raad in
de hierbovengenoemde periode een wij-
ziging van de "Algemene regelen voor de
verkoop van bouwterrein door de ge-
meente Vorden" vastgesteld. Door deze
wijziging worden kopers van gemeen-
telijk bouwterrein beperkingen opgelegd
voor wat betreft eventuele doorverkoop
van de grond en de daarop gestichte
woning. De woning moet door de koper
van de grond -behoudens met name
genoemde uitzonderingen- tenminstedrie
jaren achtereen zelf worden bewoond,
alvorens hij/zij het onroerend goed mag
vervreemden. (wordt vervolgd).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Verkiezing Ambtsdragers Hervormde
kerk

Tijdens de kerkdiensten van zondag j.l.
is afgekondigd dat na de morgen-kerk-
dienst van a.s. zondag ISdecember de
verkiezingvan ambtsdragers gehouden
zal worden en wel in het gemeente-
centrum "de Voorde", Kerkstraat 15.
voor de namen van de gestelde dubbel-
tallen (in alfabetische volgorde; dus geen
voorkeur-volgorde) wordt verwezen naar
het Kerkblad van de hervormde kerk
voor de maand december.

Orgelconcert: zondagmiddag 18 decem-
ber.

De organist Christiaan Ingelse uit Rijs-
wijk (hij studeerde orgel in Amsterdam
den Haag en Wenen en behaalde in 1977
de Prijs van Uitnemendheid) bespeelt
zondagmiddag het Loman-orgel (1829)
van de Herv. dorpskerk te Vorden. Hij
speelt op deze vierde Advents-zondag
o. a. Ons is geboren een Kindekijn, vier
variaties. (Jan Pieterszoon Sweelinck)
Noël (Louis Claude Daquin) Pastorae,
vier delen (Johann Seb. Bach)
Zie voor verdere gegevens de advertentie
in dit blad.

Gezamenlijke Kerkdienst Raad van Ker-
ken Vorden-Kranenburg.

i

Op de avond van de 4de Adventszondag,
zondagavond 18 december belegt de
plaatselijke Raad van Kerken een Kerk-
dienst die in het teken zal staan van
Advent en Kerst. Deze gezamenlijke
dienst zal gehouden worden in de Gere-
formeerde kerk aan de Zutphenseweg.
In deze dienst hopen voor te gaan Pater
Sutorius en ds. Veenendaal. Een koor
uit Coevorden hoopt mee te werken aaan
deze bizondere kerkdienst. Iedereen is er
van harte welkom.

Kerstzang Vordense Koren, samen met
jeugdige zangers.

Zoals reeds bericht werd, zal de Kerst-
zang-van Vordense-Korden (Het Vordens
dameskoor de chr. Gemengde zangver.
"Excelsior" en het Vordens Mannen-
koor) gezongen worden op DONDER-
DAGAVOND 22 DECEMBER in de
Hervormde dorpskerk te Vorden.

Een groep jeugdige zangers van de
Muziekschool (oJ.v. mevrouw Haze-
kamp-Aalpoel) zal ook enkele kerstlie-
deren zingen tijdens deze kerstzang. Het
orgel zal bespeeld worden door organist
Rudl van Straten, die ook de samenzang
van Kerstliederen begeleiden zal.

Mooi opbrengst collecte

De jaarlijkse collecte voor het werk van
de Raad van Kerken in Vorden rond de
kerstdagen, die de vorige week is ge-
houden, heeft het mooie bedrag van
ƒ7039,80 opgebracht. Wanneer ook de
allerlaatste lijsten zijn afgerekend, zal
het bedrag nog iets hoger zijn. zodat
gezegd kan worden, dat iedere Vorde-
naar gemiddeld één gulden heeft bij-
gedragen.

^Kerkdiensten
Kerkdiensten Hervormde kerkte Vorden
zondag 18 december

(4de Adventszondag) 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink Heilige Doop.

19.00 uur Gezamenlijke Dienst van de
Raad van Kerken in de Geref. kerk
Pater Sutorius en ds. Veenendaal.

R.K. Kerk-Vorden

zaterdag van 16 uur tot 17 uur gelegen-
heid om te biechten. Om 17 u. Avond-
mis; zondag 10.30 u. (crèche), maandag
19 december 19.30 uur. Dienst van boete
en Verzoening woensdag 21 december
18.15 uur kerstviering voor de school-
kinderen van 'De Vordering'.

R.K. Kerk- Kranenburg

zaterdag na de avondmis van 19 uur
gelegenheid om te biechten, zondag 9.00
uur Hoogmis donderdag 22 december
om 19.30 uur dienst van boete en
verzoening, vrijdag geen ochtenddienst.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 18 december 10.00 uur Dhr. A.
Stoutemeijer, Voorst;
kindernevendienst. 19.00 uur Pater
Sutorius, Ds. Veenendaal, Advents-
dienst Raad van Kerken.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Gosses, Doetinchem, tel. 08340-
23721 en M. H. v. Muiswinkel, Borculo,
tel. 05457-1981.

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uit-
sluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
dec.: mevr. Takkenkamp, tel 1422
(8-9 uur)

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15
iedere dag bereikbaar van 9-17 uur, tel.
05753-2345.
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H. Kappert
eo
G. Kappert-te Kloeze

danken hun familieleden,
vrienden en kennissen
voor de vele gelukwen-
sen en kado's, die zij ont-
vingen ter gelegenheid
van hun huwelijk.

Vorden, december 1977
Ruurloseweg 87.

Voor al uw belangstelling, fe-
licitaties, bloemen en cadeaus
die wij bij ons 25-jarig huwe-
lijk mochten ontvangen betui-
gen wij onze hartelijke dank.

D. Vrugglnk
H. W. Vruggink-

Groot Enzerink
Almenseweg 19, Vorden

Voor al uw belangstelling, ge-
lukwensen en geschenken, in
welke vorm dan ook, ter gele-
genheid van ons 25-jarig
huwelijk zeggen wij u allen
mede namens onze kinderen
hartelijk dank

A.J.Assink
G. J. Awlnk-

Welgraven
Vorden, Hoetinkhof 24

Van dinsdag t/m zaterdag
10% KORTING

op al uw aankopen
WULLINK
Vooraan in schoenmode

VOO* AL UW

Wapen, en Sporthandel

steedr 4oeltrtffendl

Zutphenseweg — Vorden

Te koop: mooie
Kerstbomen
alle maten

Peppelman, Kerkhoflaan 3,
Vorden. Tel. 2728

Te koop:
VERSE KERSTDENNEN

met of zonder kluit
L. Wolsing, 't Hoge 15,
Vorden.

Van dinsdag t/m zaterdag
10%korting

op al uw aankopen

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Natriumarme
dlcetprodukten

DROQISTERU

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1801

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel, 1553

Op zaterdag 24 december hoopt

A. J. HAMERSTEEN
zijn 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren vrijdag
23 december van 18.30 tot 20.30 uur
in café H. Rijt „De Keet", Groen-
loseweg 47, Eibergen.

Vorden, december 1977
Zutphenseweg 56

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat ze voor
ons heeft betekend, is heden plotseling van ons
heengegaan mijn lieve zorgzame vrouw, onze
lieve moeder, behuwd-, groot en overgroot-
moeder

JANSJE PIETERNELLA JACOBA
VAN DER HOEVEN

echtgenote van J. Langwerden
in de ouderdom van 80 jaar.

Vorden: J. Langwerden
Soest: J.M.B, van Ede-Lang werden

C. J. van Ede
Den Haag: B. E. J. Sorel-Langwerden

D. C. Sorel
Scherpenzeel E. P. M. de Haas-Langwerden

Gld. C. de Haas
klein en achterkleinkinderen

Vorden, 12 december 1977
Kerkstraat 11

Geen bezoek aan huis
De begrafenis zal plaatshebben donderdag 15
december 13.00 uur op de Algemene begraaf-
plaats te Vorden. Waarna gelegenheid tot con-
doleren in de Voorde, Kerkstraat 15, Vorden

Heden overleed onze tante en oudtante
GERRITDIN A JOHANNA HIETBRINK

sinds 1934 weduwe van H. J. Pasman
in de ouderdom van 99 jaar

R. Klein Kranenbarg-Hietbrink
J. W. Klein Kranenbarg
en kinderen

Vorden, 9 december 1977
Kerkstraat 9

de begrafenis heeft 14 december op de algemene
begraafplaats te Vorden plaatsgehad.

Correspondentieadres: Kerkstraat 9

Mede namens de familie zeg ik hartelijk dank
voor de vele blijken van medeleven, ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man

Jan Willem Hesselink

J. J. Hesselink-van Hilten

Vorden, 12 december 1977
Nieuwstad 32j

gezellige Kerstdagen
beginnen bij Barendsen

Mensen wat een sortering!
• KERSTBOOMVERSIERING EN
KERSTVERLICHTING • KERST-

BALLEN EN SLINGERS • SNEEUW
EN KAARSEN • GROTTENPAPIER

EN WAT U OOK ZOEKT

Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden

tel. 05752-1261

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

Te koop:
VERSE KERSTDENNEN

met of zoncer kluit
L. Wolsing,'t Hoge 15,
Vorden

a.s. vrijdagavond

geen koopavond
Zaterdag en maandag voor verkoop

gesloten

WULLINK
Vooraan in schoenmode

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON-EN FEESTDAGEN
1977

KERSTDAGEN
woensdag 21 december t/m 6 uur
donderdag 22 december t/m 9 uur
vrijdag 23 december t/m 9 uur
zaterdag 24 december t/m 4 uur

Kerststukjes
maken met Floralia

Donderdag 22 december a.s. 's mid-
dags van 2-4 uur 's avonds van 8-10
uur in de zaal van Hotel Bakker.
Deelname gratis, ook voor niet
Nuts-leden

Materialen zijn verkrijgbaar aan de zaal. Men
kan deze echter ook zelf meebrengen. In elk ge-
val meebrengen niet te grote bakjes of schaaltjes
en/of een fles en een mesje en tangetje.

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

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Uitnodiging Kerstfeest

Wij nodigen alle bejaarden in de
gemeente Vorden uit, om samen
met ons het Kerstfeest te vieren op
dinsdag 20 december, 's middags 2
uur in zaal Smit.
woensdag 21 december voor eigen
leden, aanvang 19.45 uur.

Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen ko-
i'men, dan dit graag voor zaterdag doorgeven
aan mevr. v. d. Houwen, Prins Clauslaan 12,
Tel. 2112.

„Het Hoge" School met de Bijbel

Kerstfeestviering
met alle kinderen van de school op
woensdag 21 december in de Ned.
Herv. Kerk.
Aanvang half elf.

De kleintjes die volgend jaar op school hopen te
komen worden ook verwacht.
Ouders en belangstellenden eveneens hartelijk
welkom Het bestuur

ORGELCONCERT
IN DE Hervormde kerk te Vorden

zondagmiddag 18 december,
16.00 uur
Organist: Christiaan Ingelse uit
Rijswijk

Kerstconcert.
de kaarsen in de fraaie kronen branden.
Toegang via de toren-ingang.
Programma's tegen een kleine vergoeding daar
verkrijgbaar.

ff

Cafó-slijterij

„'t Wapen van 't Medler
Gebr. Eijkelkamp

tot en met de feestdagen

Vieux
1 liter 1375
Jenever
1 liter 13,75
Citroenbrandewijn
1 liter 10,25

Hifi stereo tuner versterker
Type Prof i Studio
* 2x80watt
* 5 voorkeuze toetsen
* Ingebouwde

dolby cassettedeck
* 2 power output meters 1695,00

AMITSUBISHI
AUDIO SYSTEMS

Tuner DA F 200 499,00

Versterker D.A.-U 200
2x25 watt continu

* 2 power output meters
2 jaar volledige fabrieksgarantie

489,00
Onze service - Uw garantie

Graetz • AIWA • Mitsubishi

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56. Telefoon 13813. Zutphen

Exeptioneel aanbieding in

Shetland breigaren

20 mode kleuren
nu per bol 1,45

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Heerlijk bruin gebakken

BRUINBROOD
Zo uit de oven
bij

't BAKKERSWINKELTJE
A. Schurink. Burg. Galleestr. 22, Tel. 1877. Vorden

ZOJUIST ONTVANGEN:

slaapkamer „Carola"
zonder kast
Donkerbruin - Bergahorn

\ « /

achterbouw met 2 laden en verlichting

Meeneemprijs w/O/UU

RUURLO



Warme Bakker Oplaat
wil graag aan al uw wensen voldoen met de

vandaar deze

BESTELLIJST

Weinachtsstol è6,50 11,00
Krentebrood met spijs 5,50
Krentebrood 3,20 - 5,50
Rozijnenbrood 3,20 - 5,50
Stokbrood
Harde broodjes
Zachte broodjes
Krentebollen
Roomboteramandel krans 11,00
Roomboteramandelstaaf 4,50
Kersttaarten 10,0012,5015,00
Slagroomgebak

Bavaroisgebak
Cake
Tulband 11,50
Appeltaart 11,50
Sausijsenbroodjes
enz.enz.

Wilt u deze lijst uitknippen en Inleveren voor woensdag
21 december

Naam

Adres

•v v- • ̂Kostuum
met leer
Sportief kostuum in Zuiver

Scheerwol. Met leerapplikaties
en leren knopen.

f359,-
Fortex - Selektieve Groep

van Mode-adviseurs

U kunt ook telefonisch bestellen no. 1373

Dorpsstraat • Vorden

Nu de Sinterklaas achter de rug is, denken
wij reeds weer aan de

gezellige kerstdagen
U kunt bij ons een keur van

kerstboom versiering vinden
inclusief kerstboomverlichting

Denkt u voor deze dagen nog over de
aanschaf van een

kleurentelevisie of
stereo-combinatie

dan geven wij u gaarne vrijblijvend
uitgebreide inlichtingen.

Speciale aanbieding
IT.T.-stereo-comb. 3 in 1
bestaande uit turner versterker 2x30 watt Sinus
Platenspeler dijn element QOC
Cassette recorder. Incl. boxen voor O«f Df"

Kleurentelevisie * oeo
66 cm beeld. Model 1978 l OÖZ,-

Ook voor installatie-materialen het aangewezen adres.

P

(penter
Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124

Enkele voordelige aanbiedingen

Uit onze beddenafdeling
1 pers. polyether matras
80 x 190 cm. f ris dessin AA ****
damast S. G. 30 ............... 9«f,UU

Acryldeken 150 x 220 ....... 49,50

Acryl plaid 160 x 210 ........ 49,50

Wollen plaid .............. .49,50

Matrasdekken
80 cm br ........................... 8f75
90cm.br. .9,75l20cm ................ 12,75
Kussens vanaf ................... 9,95

Grote sortering: matrassen, dekens
(wol en draion)

RUURLO

VORDEN - TEL (05752) 1381

Dansen
18 december

Ummon five

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg Vorden

goed nieuws
van Barendsen
(dus ditmaal niet van Sonja)

tot de kerst op al uw
inkopen dubbele Animo-zegels

barendsen ZUTPHENSEWEG 15 - TEL 05752-1261

Voor de a. s.
gezellige dagen feestelijke

japonnen en rokken
tegen plezierige prijzen

Confectiebedrijf

DE GROTE MATENSPECIALIST

Zutphenseweg 29 - VORDEN
Tel. 1971

Kerst-aanbieding
Trevira-brodé
met prachtig geborduurde rand QC flfi
voor lange rok of japon -150 br. van 37,90 nu JOfWIp.m.

Fluweel
luxe kwaliteit-150 br. nu/dCfOPp.m,

Feestelijke stoffen voor een feestelijke prijs!

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 899,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

S T f] F F^
Ruurlo - Spoorstraat 46 - Tel. 1348
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gezellige Kerstdagen
beginnen bij Barendsen

Mensen wat een sortering!
• KERSTBOOMVERSIERING EN
KERSTVERLICHTING • KERST-

BALLEN EN SLINGERS • SNEEUW
l EN KAARSEN • GROTTENPAPIER

EN WAT U OOK ZOEKT

Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden

tel. 05752-1261

Voor de Kerst
Ruime sortering

Kerstgroepen
verder alle soorten

Kerstversiering

Fa. SUETERS
Kranenburg, Ruurloseweg 91, tel. 6658

Spin- of weef cursus
Lessen incl. gebruik van
spinnewielen of tafelgetouw.
Inl.: spinles05750-16386

weefles 05750-11028

Verloskundige zoekt passende
woonruimte. Liefst etage met
keuken, toilet en douche.
Tel. 05750-18844, toestel 1121

Van dinsdag t/m zaterdag

10% korting
op al uw aankopen

Wullink
Vooraan in schoenmode

Te koop N.L. en Gr. Y
b + beren. D. Lettink, Liefe-
rinkweg l, Vorden. Tel.
05753-1526.

Degenen, die alsnog geïnteres-
seerd zijn in een

E.H.B.O. cursus
kunnen zich opgeven bij
mevr.te Slaa, Pastorieweg 3,
Tel. 1297. Liefst tussen 18.30
en 19.30 uur.

Kei iüioiiioii
ook met kluit

Boomkwekerij
Splegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26, Vorden. Tel.
1464

Te koop: Velours bankstel.
Staringstraat 15, Vorden.

Er is nog plaats bij de middag-
groepen van peuterspeelzaal
,,Ot en Sien". Opgave bij M.
Emsbroek, Zutphenseweg l,
tel. 1580.

Te koop:
VERSE KERSTDENNEN

met of zonder kluit
L. Wolsing, 't Hoge 15, Vor-
den.

Kerstboom-
versiersel
om op te snoepen
Banketbakkerij
J. WIEKART
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

DROGISTERLJ

de Olde Meulte
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

De zilvervloot
'n goed spaaridee voor jongeren
10% premie over inleg
plus rente voor trouwe spaarders

Nutsspaarbank
een bondsspaarbank

dagelijkse renteberekening

SERVICE-STATION

E. W»BECKX
Zutphenseweg 3ü - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van mfSjrne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmeren

In bouwstation autogas -apparatuur van alle
merken.

Erkend BK, LPG inbouwstation - Bovag-lid

Café-Rest. : 't Wapen van 't Medler"
verzorgt graag voor u op 2e Kerstdag dit speciale

Kerstmenu
eieren gevuld met tonijn
groentesoep of aspergesoep
varkenshaasje met room of paprikasaus
verschillende groenten
Pommes-parisiennes-frites-gek. aardappelen
Irish coffee

Fa. Gebr. K > kei kam p
05752-4)634

ƒ 31,50 p.p.
Graag vroegtijdig reserveren
Uiteraard kunt u ook eten & la carte

Deze week in onze

grote verkoop bloemenkas
rechtstreeks van de
Aalsmeerse bloemenveiling

ENORME SORTERING IN:

BLOEMEN EN PLANTEN

O.A. CYCLAMEN

KERSTSTERREN

AZALIA's

BEGONIA'S ENZ.

Fa. Wijnbergen
Kerkstraat 6, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1473

tevens volop mooie
Kerstbakjes
Kersttakjes
Hyacinten
enz. enz.

Dit alles tegen zeer scherpe prijzen.

Kom ook eens kijken in onze grote
verkoop bloemenkas
Ru;me parkeergelegenheid.

Bestellingen gaarne vroegtijdig opgeven.
Wij wensen u prettige feestdagen toe.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vnnirn ' l i ' i i - l II.")?.T' l 'i l

Extra voordelige
aanbiedingen
Bananen 1 kilo .. ™ 98

Goudreinetten 1 kilo 198

Slabonen 500gra£. 249

90Maandag tot en met woensdag
Hutspot 500 gram

Koop bij ons uw spaanse citrusfruit en doe mee
met de gratis Tissap aktie (altijd prijs)

Bloemenaanbieding:
Doe-het-zelf
KERSTPAKKET. 575
Onze specialiteit:

modern bruidswerk
Hydrocultuurplanten

uit voorraad leverbaar

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Van Gils

Van Gils

T

/chooldermon
ratdhutostiMft M. 1367 «mtan

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag ^^^^^^^^___^^^^^„„î ,,,,,,,,,

Zoekt u een exclusief rustiek
meubel in het beter genre?
Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat U

zich door ons vakkundig personeel eens adviseren. Onze collectie bestaat uit:

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen

zich door ons vakkundig personeel eens adviseren. Onze collectie bestaat uit:

Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.
Groenlose kasten
Rundlederen bankstellen

En ook kan aan speciale wensen
in onze fabriek worden voldaan.
Tijdelijk 18% korting
op de meeste meubelen.

BIJENHOF's FIJNHOUT

BEWERKING
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216 F

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00-16.00 uur



Te koop: 5 kanaals radiobe-
sturing best. uit zender, ont-
vanger, deac's, 3 servo's en
laadapp., PTT goedgekeurd
aug. 1977. Staringstr. 9, Vor-
den. Tel. 05752-1306.

Stomerij voor Ruurlo e.o.
GOOD CLEAN

CHEM. REINIGEN
Agentschap:
Aalderink
't Rikkelder 2, tel. 05735-
1277
Wij brengen een unieke
eendagservice. Indien ha-
len en brengen thuis moge-
lijk even bellen.

STAALSTRALEN

Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l
Vorden, tel. ̂ 05752-1309

Voor naaimachines en re-
paraties. Wfl repareren ie-
dere naaimachine ongeacht
het merk.
NAAIMACHINEHANDEL
BEKKE
Ruurloseweg 16, Groenlo
telefoon 05440-1540

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

Te koop
WINTERFRUIT
a l gulden per kilo

te koop
aardappelen

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

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

Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

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

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2% uur.

f 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Contact

graag

gelezen

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

Lubbers presenteert..
Isen romantische december-show

vol gezellige woonideeën
Kom eens kijken op onze december-woonshow
Ook u bent van harte welkom in gastvrije sfeer
waarbij een goed kopje koffie niet ontbreekt

Bovendien is er voor iedere bezoeker
een leuke Gratis Attentie

Tot ziens op onze
, ,DECEMBER- WOONSHO W''

lubbci/i woninginr ichting
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld.).Tel. 05753-1286

Wij vragen
voor spoedige indiensttreding

Citroen dealer

UESINK RUURLO
Borculoseweg 21 - Tel. 05735-1753

uitspanning ffde Heikamp"
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij

* 10 SOORTEN PANNEKOEK
DINERS EN PARTIJTJES
OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg Cl - Ruurlo, Tel. 05735- 2090

Beide Kerstdagen GESLOTEN
Oud en nieuw GEOPEND

Adverteren doet verkopen

kerstartikelen

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

NEDAP
Toeleverings-

industrie

Produktontwikkeling en fabricage van electro-technische, fijnmechanische en electronische apparatuur

Wij zoeken ter versterking van de bezetting van onze
afdeling Montage in Hengelo (G/d.)

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

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

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint

in het gerestaureerde kasteel, niet In dezelfde stijl

voortzetten in „'t Pantoffeitje"? Voor de prijzen hoeft u

het zeker niet te laten . . .

bodeaa

Vorden - Telefoon 05752-1519 flf 1770

Modecentrum TEUNISSEN Ruurlo
maakt de maand december
EXTRA VOORDELIG VOOR U

SPECIALE KERSTAANBIEDINGEN!!

DAMESMODE
Mantels
diverse modellea^extra laag geprijsd

150,- 12̂  100,- 80,-

HERENMODE
Kostuums, nieuwe kollektie met modi-
sche aspekten nu vanaf 216,-

Klassieke mantels
tot maat 52

150,- 200,- 250,-

Japonnen en pakjes
50,- 75,-

Winterjassen en coats
Vanaf. 135,-

20,- 25,-Rokken

Pullovers
met grote col l

Bont en suéde jasjes
vanaf

300,-

100,-

30,-

Org. Lammy's vanaf
Houthakkersjassen
vanaf. 136,-

KINDERMODE
Joppers vanaf — ............ 36,-
Parka's vanaf ................. 50,-
Jackets winterkwaliteit

Nu

Manteltjes
extra geprijsd vanaf

RUURLO
Vrijdags koopavona

FOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
jT
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Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:
TOYOTA Crown 2000 1977
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1975-1976
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUNCherry lOOa de Luxe 1976
Fiat 127 3 deurs 1975
VOLKSWAGEN Passat 1974
citroCn 2CV4 1973
SIMCA 1 100 Spec. 4-deurs 2 stuks 1975
SIMCA1100 1972
FIAT 127 1973
TOYOTA Corolla 1973

OFF. TOYOT A-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

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

KUT A TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO1
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Petit restaurant

DE ROTONDEtt
n

vraagt

flink meisje

A.N.W.B. Bondsrestaurant

DE ROTONDE"tt

Telefoon 05752-1519 Vorden



Citroëndealer

RUESINK RUURLO
EUROCRSIOn

DOOR INRUIL
Cltroin DS 23 automaat in] 1973
Citroen GS Club 1977
Citroen GS Pallas 1975-1976
Citroen GS Club Break 1974
Citroen GS Break 1976
Citroen GS Break 1975
Citroen G Spécial 1976
Cltroin G Spécial met L.P.G 1975
Citroen Ami 8 1974
CitroènAmi 1973
Citroen Dyane 6 1975
Citroen 2CV6 Spécial 1977
Cltro6n2CV6 1977
CitroBn 2CV4 1974-1976
Citroen 2CV Spécial 1976
Saab 99 LEA 4 Inj. Automaat .... 1975
Opel Ascona 19 S automaat 1977
Opel Caravan 1700 1975
RenaulMGTL 1974
Renault 16 TS . 1974

Inruil en financiering en leasing
Citroen-automobielen
uit voorraad leverbaar.

VERKREGEN
Renaull4TL ,1976
Simca 1301 Automaat 1971
Simca1000R1 1973
Simca1100LE 1976
Simca 1100 GLS 1973
Fiat128 1973
Fiat132 1975
FordTransit 1972
Austin Mini 1100 S 1976
ToyotaZOOO 1976

Peugeot304 1976
VW Passat Stationcar 1975
VWPassatLS 1975
Datsun 120 Y Coupé 1975
Mercedes 280 S 1974
Mercedes 240 D 1974
Mercedes220D 1973

Automobielbedrijf A. RUESINK
Verkoop en tankstation Borculoseweg 21, Ruurlo

Reparatie-af d.: Nijverheidstr. 3, Ruurlo
Tel, 05735-1753

EUROCDSIOI)

SPECIALE SERVICE AAN ONS TANKSTATION:
d.m.v. Kredietkaartautomaat

Dag en nacht geopend
en 4 et. KORTING OP BENZINE

2 et. op LPG en DIESELOLIE

VRAAG OOK ZQ'N KREDIETKAART

EUROCDSIOli

Voor een
gezellig etentje

in Kerstsfeer
bent u en uw kinderen
van harte welkom
in Restaurant

Beide Kerstdagen geopend tot 8 uur 's avonds.
Reserveren mogelijk

All* soorten
bouwmaterialen In

•teen. kunststof etc.
Grot* kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartlkelen:
bloembakken.
banken, vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor batonrodsters.
voederbakken etc.
Zand. grint, cement.

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

tingen.
Fijn keramiek
zaer origineel,
handgemaakt.

Koop uw

keuken
niet zomaar
maar kom eerst kijken bij

(tot 1 januari voor de oude prijs)

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrijdags
tot 21.00 uur zaterdags van 9.00 tot 16.00

uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 t » ; l . < >

voor bedrijfsauto
verhuur per dag

AutoinohR'lhcMJriji
C i l lH'IH'U'kl.

x l)i' Stovrn l , ZutpluMl
\ U- I : 05750-20344

J l l;m/r\u'n 27, l AH hrm
ÏH: 05730-422(>

vestiging lochem vanaf 1 12 77

Fruitbedrijf Medler
Voor de feestdagen
HEERLIJKE HANDAPPELEN

Goudrenetten
Golden delicious
Cox Orange
Jonathans
Hand- en stoof peren

Verkoop elke zaterdag van 9 tot 12 aar.

P.s. Met ingang van 7 januari 1978 wordt de

verkoop VERPLAATS naar HUITINK, Raur-

loseweg 60, Kranenburg-Vonten.

W£lko®|» uw.voordcd-kocrs
in de dure decembermaand!

1. automatisch voer voor de vogels...
Verstelbare vogelvoederautomaat in solide kunststof

uitvoering met reservoir voor circa 1 kg voer^Kan zowel
hangen als op een paal bevestigd

worden. Normaal JirTÜ
Welkoop aktieprijs

2. geselecteerd strooivoer
Zorgvuldig geselecteerd voer voor uw gevleugelde

vrienden. 1 kg pak
strooivoer. Normaal \A5

Welkoop aktieprijs

3. krachtvoer voor
de vogels

Extra bijvoeding voor de vogels in
de winter. Doosje met twee vetbollen.

Normaal J<75
Welkoop

aktieprijs

isiistttiia

gezellig meevallertje
Sfeer en stijl vóór en né de

donkere dagen rond Kerstmis.
Open haard blokken, brandduur

circa 2'/2 uur.
Welkoop
aktieprijs

prijs in brand...
Zet gezelligheid eenvoudig in

vuur en vlam met Brennfix
aanmaakblokjes. Doosje met

21 blokjes. Normaal̂ öü
Welkoop
aktieprijs

4. géén gehaspel
met kabels!

Hobby-kabelhaspel met 10 m kabel
en 2 Kema Keur contactdozen.

Dubbel geïsoleerd kunststof huis.
Normaal

Welkoop aktieprijs

adverteren doet verkopen

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128
en In volautomatische DAF

Instrukteur: voor Hengelo (Gld.):
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

21.50

wclkoojï
voor alles een zaak van veelzijdig vakmanschap.

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

Let op... alle aktieprijzen gelden tot en met 31 december a.s.



Maandag 19 december a.s. hopen
wij onze winkel te

HEROPENEN
nadat deze van een

nieuw interieur
is voorzien

korting
op al uw aankopen
van dinsdag 20 t/m
zaterdag 24 december

Van 4 tot 9 uur is er gelegenheid
om een kijkje te komen nemen

U bent dan van harte welkom

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Modieuze japonnen
Dames rokken
Blouses
Pullovers
en vesten

Uw

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kerstkranzen
Kerstbroden
Kerstcake
Kersttaarten enz.

Unzen rood en zilver
Amandelbonen groen en rood O ' '̂

A *""

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat. Tel. 1750

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

EIKEN BERGMEUBELEN
Diverse afmetingen en uitvoeringen

Speciale
KERST-
AANBIEDING

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Voor een enorme sortering

Kerstartikelen
kaarsen, kandelaars, verlich-
ting, decoratie enz. enz.

Kerstgeschenken
voor groot en klein

Kerst- en
nieuw j aa rskaa r ten

't is Koerselman
waar u slagen kan
Burg. galleestr. 12, Vorden. Tel. 1364

tot en met 24 december
DUBBELE HOEFIJZERZEGELS

iden
bitter

Slijterij Wijnhandcl
Smit Vorden

Alc:30% , . ; .

Deze kruidenbitter is in samenwerking met onze
distillateur op een bijzondere wijze

samengesteld.
Pittig - niet zoet - een streling voor de tong

Komt u even proeven en u zult verrukt zijn.

T

l
Kerst

Uw adres voor alle maten

KERSTBOMEN
MET EN ZONDER KLUIT VERDER Kerst-
bakjes - wand- en grafstukken - hulst - cyclamen
kerststerren enz.
Verkoop in de verlichte bloemenkas van 20 t/m 23 dec. '»
avonds tot 9 nor. (zaterdag 24 dec. om 4 oor gesloten)
Uw bestelling gaarne vroegtijdig.

Fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 1501 b.g.g. 2054

H.H. Konijnenmesters
wij ontvangen weer voor de kerstdagen uw konijnen
n.l. op vrijdagavond 16 december van 18.00 tot 19.00
uur n.m. bij café Eskes Dorpsstraat Vorden, en van
19.30 tot 20.30 n.m. bij café Rutten, de Engel in
Steenderen
extra hoge prijzen

J. Franken
Kruisbergseweg 2 Hengelo Gld.
tel. 05753-1295

gezellige Kerstdagen
beginnen bij Ba re n d se n

Mensen wat een sortering!
• KERSTBOOM VERSIERING EN
KERSTVERLICHTING • KERST-

BALLEN EN SLINGERS • SNEEUW
EN KAARSEN • GROTTENPAPIER

EN WAT U OOK ZOEKT

Barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden

tel. 05752-1261

Er zijn fwec adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Oafé-Restauriant

vt Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6654



Donderdag 15 december 1977
39e jaargang nr. 41 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
Vorden 5 in nieuwe trainingspakken

Het 5e elftal van de v.v. Vorden kreeg onlangs trainingspakken aangeboden door de Kluvers Sport Totaal.

Pannekoekenrit "de
Graafschaprijders"
Traditiegetrouw besloot de Vordense
auto- en motorclub "De Graafschaprij-
ders" het orienteringsseizoen met de
zogenaamde pannekoekenrit. Dit is een
rit waarbij na afloop door de deelnemers
gezamenlijk pannekoeken wordt gege-
ten.
De orienteringsrit, die een lengte had
van 38 kilometer, was uitgezet door de
heren H.A.W. Wolsheimer en C. Rad-
stake. Er werd door 58 equipes aan deel-
genomen die onderweg allerhande puz-
zels op moesten lossen. Ook moesten de
deelnemers hun kunnen tonen bij het
auto parkeren.

Start en finish waren bij café Eykelkamp
waar de voorzitter van "De Graafschap-
rijders", de heer W. Bielderman, na
afloop de prijzen uitreikte. De uitslag
was als volgt: IJ. Luyten, Hengelo 558
punten; 2. G. Verstege, Hengelo 510
punten; 3 A.J. Elsman, Wichmond 503
punten; 4 DJ. Tuitert, Hasrfsen 502; 5
W.D. Wisselink, Ruurlo 491 punten; 6
mevr. N. v,d, Berg, Ulft 489 punten; 7 G.
Huetink, Vorden 478; 8. J. Mennink,
Ruurlo 475; 9 J. Eykelhof, Raalte 468; 10
G.J. Beek, Vorden 459 punten. De
poedelprijs werd gewonnen door J. Broe-
ke uit Lochem met 263 punten.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Stil alarm
bij de brandweer

Toen eind september de brandweer-
garage werd geopend, kwam ook het stil
alarm tot stand. Wat waren de brand-
weerlieden blij, dat ze nu ongestoord en
onopvallend konden vertrekken én geen
hinder meer ondervonden van belang-
stellenden. Niemand hoeft er dus iets
van te merken. Het schijnt, dat het de
spuitgasten toch te stil is, om zonder
publiek te werken, want wat heeft zich
nu voorgedaan?

Bij de eerste "stille" melding, galmde de
autosirene al toen de wagen nog in de
garage stond. De tweede keer, donder-
dagmorgen in alle vroegte, werden we
opgeschrikt door een loeiende brand-
weer sirene. De wagen bevond zich op
de Horsterkamp tussen de Willem-Alex-
anderlaan en de Beatrixlaan.

Waarom al dat lawaai, aangezien:
-op dit gedeelte geen zijwegen aanslui-
ten, en dus geen kruisend verkeer kan
worden verwacht;
-dit gedeelte voorrangsweg is;
-het op een tijdstip was, waarop ik uit
ervaring weet, er weinig verkeer is.

Heren chauffeurs van de brandweer,
bedenk dat:
-U, door al dat kabaal alleen maar
publiek trekt;
-in de artikelen 30, 42 en 58 van het
R.V.V. duidelijk is geregeld, waar en
wanneer de sirene mag worden gebruikt;

-u, de oorkleppen nog niet"verstrekt
hebt, zoals de "leestman" ze heeft
beschreven in een artikel na de opening
van de kazerne.
Ik hoop dat ook de brandweerlieden als
"normale" inwoners van Vorden, hun zo
belangrijke werk ongestoord en is alle
stilte kunnen verrichten, wat zal dat voor
hun en ons een rust betekenen.

B. Bekman,
Horsterkamp 13,

Vorden.

Ingezonden rubriek.

Voor velen kwam het gemeentenieuws
binnen dat voormalige gemeentehuis om
tot dorpscentrum criëeren. Deze aan-
winst was voor Vorden een betekenis
tevens dat er meer ruimte werd geboden
voor akkommodatie en mogelijkheden.
Door restauraties en vernieuwing van
gemeente gebouwen komt meer bedrij-
vigheid in de dorpsgemeenschap.

Laten we in zijn gehele totaliteit de
handen in één slaan met karakteresche
en harmonische samenwerking elkaar
meer benaderen bij positieve gedachten.
Dit kan ook ten aanzien van de finan-
ciering belangrijk zijn. Gewenst is het
om zoveel mogelijk spanning en kritiek
te vermijden. Laat onze gedachten zijn:
schenk vreugde aan de samenleving en 't
dorpsleven door medewerking van ak-
tiviteiten.

Door eendracht zijn we sterk, het is in 't
belang van de Vordense burgerij voor de
saamhorigheid. Zou het niet beter zijn
de ring groter te maken ook op het
gemeenschappelijk gebied. De jeugd
staat te wachten ook voor de gezamelijke
plannen. Laat Vorden een herboren
burgerij zijn, zo realiseren met program-
ma's om de leefbaarheid, ontspanning
en vermakelijkheid te verwezenlijken.
Opvallend is dat in Vorden bij vele
verenigingen, groepen, etc. hun ledental
zien stijgen. Is dat heel toevallig?

Begrijpelijk is dat het dorpscentrum met
inventaris ook de nodige kosten mede
brengt. Gelukkig is ruim een kwart ton
aan geld binnen. Het wachten is op de
rest. Waarom zullen we langer aarzelen
voor het resterende bedrag? Dit is voor
de Vordense burgerij!

B.A.G. Steenbreker
Smidstraat 10

Vorden

PORTRIEUW

Ratti l-Lochem 4: 7-3

Ratti l heeft op een glibberig en slecht
bespeelbaar veld thuis met forse cijfers
(7-3) gewonnen van het bezoekende
Lochem 4. Rudi Heuvelink opende de
score (1-0), waarna Wim Koers en Ant.
Peters de stand op 3-0 brachten. Lochem

maakte hierna gebruik van een verdedi-
gingsfout bij de groenwitten en via hun
middenvoor werd het 3-1. Een goed
geplaatste bal van Rudi Heuvelink
bracht de ruststand op 4-1 voor de thuis-
club.

Na de rust wisten de gasten de achter-
stand in te lopen door hun rechtsbuiten,
die Huitink onhoudbaar passeerde (4-2).
Ratti verhoogde de score, toen B. Over-
beek een strafschop -wegens het onder-
uit halen van Rudi Heuvelink- feilloos
benutte: 5-2. de Lochemers wisten nog-
maals een doorbraak te forceren en
scoorden^-3. Via het been van Ant.
Peters ̂ B Rob Heuvelink werd de
eindstana bepaald op 7-3.

Sv. Ratti l- Sv. Harfsen l afd. zaterdag

Sv. raj^Mat de laatste plaats in de
compe^W inneemt stond voor een zware
opgave, want zij kregen koploper Sv.
Harfsen op bezoek. De grote nederlaag
dat men in de eerste wedstrijd tegen
Harfsen had moeten incasseren was men
nog niet vergeten.

Sv. Ratti begon met een fel offensief, wat
goeie scoringskansen opleverde maar
een doelpunt bleef uit. Ondanks dat Sv.
Ratti een groot veld overzicht had,
kwam men toch op eenongulukkiger
,wijze op een achterstand. Uit een hoek-
schop kwam de bal via een lichaam van
een Ratti speler in het doel terecht,
hierbij was doelman W. Wassink die
uitstekend het doel verdedigde kansloos
0-1.
s.v. Ratti bleef goed doorgaan en door
een doelpunt van P. Bielawski op gelijke
voet 1-1. Dit was tevens de ruststand.
De tweede helft eenzelfde spelbeeld een
veel sterker Ratti, maar er ontbrak een
afmaker. Een afmaker had wél Harfsen
dat toch nog de volle winst mee naar
huis kon nemen 1-2. Een gelijkspel had
de verhouding goed weergegeven, de
volledige inzet was bij Ratti weer terug
en zij lieten zien dat het geen elftal is om
te degraderen. Als men zo door blijft
gaan zal men ongetwijfeld in de tweede
helft van de competitie de nodige punten
krijgen.

DROPPING S.V. RATTI
Vrijdag 13 januari 1978 organiseerd s.v.
Ratti een droping. Er zijn twee mogelijk-
heden namenlijk een wilde dropping,
dat wil zeggen wie het snelst en de
rechtste weg naar Tiuis' kan* vinden en
een dropping met opdrachten dus zon-
der tijdschema. Hieraan kan iedereen
deelnemen tegen betaling van het in-
schrijfgeld.

Uitslagen s.v. Ratti afd. zaterdag
zaterdag 10-12-77
s.cv. Ratti 1-Harfsen 1-2; s.v. Ratti 2 vrij;
Zelos 6-s.v. Ratti 3 1-1; s.v. Ratti
4-D.Z.C. 6 2-6.

Uitslagen s.v. Ratti afd. zondag
zondag 11-12-1977

s.v. Ratti l-Spe. Lochem 4 7-1; Dierense
Boys 5-s.v. Ratti 2 IA; s.v. Ratti 3-Erica
4 1-9.

Afd. dames
s.v. Ratti-Lemelerveld 1-0.

Raadsvergadering
in 1978.
De .raadsvergadering in de ge-
meente Vorden zullen in 1978
plaats vinden op:
Maandag 16 januari; dinsdag 28
februari; dinsdag 28 maart; dins-
dag 25 april; dinsdag 30 mei;
dinsdag 27 juni; dinsdag 22 au-
gustus; disndag 19 september;
dinsdag 17 oktober; dinsdag 21
november; dinsdag 19 december.

Programma Sv. Ratti afd. zaterdag
17-12-1977

Erica '76 1-Sv. Ratti 1; Sv. Ratti 2 vrij;
Sv. Ratti 3- D.Z.C. 5; Zelos 5- Sv. Ratti 4

afd. jeugd

Sv. Ratti Al-Gazelle nieuwland Al; Sv.
Ratti BI- Eerbeekse Boys B2; Sv. Ratti
Cl- Be Quick C2

Programma Sv. Ratti afd. zondag
18-12-1977

Socii 3- Sv. Ratti 1; Erica 7- Sv. Ratti 2;
Eerbeekse Boys 4- Sv. Ratti 3.

afd. dames

A.Z.C.- Sv. Ratti

ONFORTUINLIJKE NEDERLAAG
VAN VORDEN TEGEN
COLMSCHATE

Vorden heeft zondagmiddag in de uit-
wedstrijd tegen Colmschate een onfor-
tuinlijke 2-0 nederlaag geleden. Het
eerste half uur van de wedstrijd waren
de geelzwarten technisch beter en was de
Colmschate-achterhoede genoodzaakt
diverse corners weg te geven. Aan de
andere kant had de defensie van Vorden
weinig moeite met de doorzichtig
opgezette aanvallen van de thuisclub.

Na een kwartier leek Bertus Nijenhuis te
zullen scoren. De voortreflBttc spelende
doelman van Doorn vooWwam echter
met een fraaie safe een doelpunt. Even
later misten Hissink en Heersink op een
haar het Colmschate doel. Nadat aan de
andere kant doelman ten ̂ ™e eveneens
een fraaie redding had ver^Bt, dook hij
even later finaal over de olKieen waar-
door de thuisclub op gelukkige wijze en
tegen de verhouding in op een 1-0
voorsprong kwam. Na dit doelpunt
begon Vorden wat krampachtig te spe-
len terwijl juist Colmschate meer greep
op het spel kreeg.
De beslissing viel in feite een paar
minuten na de rust toen de thuisclub
onachtzaamheid in de Vordense achter-
hoede doeltreffend afstrafte 2-0.
De bezoekers probeerden hierna met
man en macht verandering in deze stand
te brengen. Er ontstonden verschillende
mogelijkheden de achterstand aan te
brengen. Er ontstonden verschillende
mogelijkheden de achterstand te verklei-
nen. De geelzwarten hadden vrouwe
Fortuna echter niet op hun hand. Er
ontstonden hachelijke situaties voor het
doel van de thuisclub, waarbij doelman
van Doorn steeds als de grote overwin-
naar te voorschijn kwam. Het bleef dus
bij 2-0.

Volleybal

"Bazar voor Trix"
Zo als u vorige week al in Contact hebt kunnen lezen, organiseren wty een
bazar. Deze bazar word gehouden op vrijdag 16 dec. van^Q.OO tot 22.00
uur en op zaterdag 17 dec. van 10.00 tot 16.00 nor.

De opbrengst Is bestemd voor Zr. Trix van Knik. Zr. v. Kuik b weer vol
moed vertrokkeen naar Addes Abeba, zJJ weet dat er in Nederland mensen
zijn die achter haar staan en haar werk steunen. Ze verdient niets m
Ethiopië, al is ze wel in dienst van de gemeente.

Ze vragen haar advies op allerlei gebied, ze heeft hr haar eigen werk dan
ook alle medewerking, omdat ze samen met deze Ethiopen werkt.

In dit butste jaar heeft ze kans gezien om met ƒ 10.000 ongeveer 90
vrouwen aan het werk te helpen. Nu wil ze nog graag een soort
kleuterschool/crèche voor hun kinderen. Zelf sparen deze vrouwen al mee
om een onderdak te krijgen voor de regentijd, die 3 maanden duurt, met
kwartjes en dubbeltjes. Dit is l project, zr. v. Kuik heeft er meerderen.

Daarom organiseren wij die bazar, maar die kan alleen slagen wanneer n
komt. U kunt natuurlijk ook een geldelijke bijdrage storten en wel op
gironummer 945116 vab de Stichting Medisch Maatschappelijk Werk
Ethiopië gevestigd te Vorden. De paria's en verschoppelingen m Ethiopië
zullen u er dankbaar voor ztyn.

Tot ziens op de bazar.
"actiecomité"

Waterpolo
Heren van Vorden verliezen met 3-4 van
de Gendten

De heren 11 van Vorden hebben zater-
dagavond de thuiswedstrijd tegen de
gendten uit Ulft met 34 verloren. Door
een doelpunt van Heerink nam Vorden
een 1-0 voorsprong. Nog voor de rust
bood de Gendten deze achterstand in
een 1-2 voorsprong om. Na de hervatting
scoorden Karmiggelt 2X achtereen,
waardoor Vorden op een 3-2 voorsprong
kwam. Het laatste woord was aan de
Gendten dat via twee doelpunten uit-
eindelijk een 3-4 zege behaalde.

De dames van Vorden hebben de thuis-
wedstrijd tegen Triton op een wat
ongelukkige wijze met 4-5 verloren. In
de eerste periode werd het 2-0 door doel-
punten van Jet Smit en Anneke Sikkens.
In de tweede periode werd deze achter-
stand door Trinton in een 2-3 voor-
sprong omgezet, waarna Mariet Door-
nink in de derde periode voor 3-3 zorgde.
Nadat Triton was uitgelopen tot 3-5
bracht Jet Smit de eindstand op 4-5. Een
gelijkspel had de verhouding beter weer
gegeven.

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

Dammen
Voor de onderlinge competitie werden
de volgende partijen gespeeld.

Hulshof-Nijenhuis 0-2; Oukes-Esselink
2-0; Sloëtjes-ter Beest 1-1; Dimmendaal-
Wansink 1-1; N.N.-Lankhaar 2-0;Rossel-
Wiersma 0-2; Wentink- Esselink 1-1;
Hoenink- Ruesink 0-2; Masselink- Wan-
sink 2-0; Oukes- Wassink 1-1; Groten-
hu is-Nijenh u is 2-0; Hulshof- Rossel 2-0;
Sloëtjes- Dimmendaal 0-2; N.N.- Boudri
0-2; Heuvink- kl. Kranenbarg 2-0;
Wiersma- Grotenhuis 0-2; Nijenhuis-
Boudri 2-0; Rossel- Masselink 0-2; La-
mers- Ruesink 1-1.

Laat u degelijk adviseren wat betreft
uw kerstboomverlichting. Elk jaar ge-
beuren hier weer ongelukken mee.

In een emmer aarde staat de boom
niet alleen vaster, maar blijft hij ook
langer goed, vooral als die aarde af
en toe wat nat gemaakt wordt of af-
gedekt wordt met vochtig mos.

Uitslagen gespeelde wedstrijden Dash
Dash c-Almen 0-3; dash 4-Valto 22-1;
Dash 8-SVS b 0-3; Dash-SVS a 0-3;
Dash b-ABS 0-3.

Zaterdag 3 dec. te Keyenburg
DVO-Dash82-l.

8 dec. te Deventer
Olympia 2-Dash 10-3.
Het spel van Dash-zijde was niet
bepaald van hoog gehalte. Evenwel kon
deze wedstrijd door meer routine
worden gewonnen.

12 dec. Zutphen
Dash 3-Harfsen 2 0-3; Wilh. 5-Dash 5 1-
2; Wilh. 3-Dash 5 uitslag onbekend.

Maandag 12 dec. Vorden
Dash 2-Valto l 0-3; Dash I-Salvo l 1-3;
Dash2-DVCl 1-2.

12 dec. Harfsen
Harfsen-Dash 6 3-0.

PROGRAMMA
Zaterdag 17 dec. Vorden sportzaal
Dash-Isale; Dash 6-SVS c; Dash 8-
Harfsen; Dash 5-Harfsen 7; Dash 6-
Dash c is dinsdag j.l. al gespeeld.

i ons in d'n Achterhoek
Zo now en dan kom i'j in 't leaven mensen tegen die in eur doen en laóten
net iets anders bunt as wat wi'j gewoon nuumt. Soms bunt dat mensen die
ut met onze maatschappi'je neet eens bunt en dan tegen alles schupt en
scheld wat wi'j heel normaal vind veur onze samenleaving. Un anderen
keer he'w te maken met mensen die zichzelf wegsiefert en eur leaven
helemaols in diens van de medemens stelt. Die alles veur un ander oaver
hebt en veur zichzelf niks eist. Die de welfaart maor an ons laot en
daormet ok de ontevreajenheid en de afgunst die daor now enmaol met
samen schient te gaon.

Un goed veurbeeld van de lesten zie'w in de pesoon van Trix van Kuik.
Wat die dut is veur de mensen die lepra hebt daor in Afrika is onveurstel-
baor. Althans veur mien en zo zal 't ow ok wel gaon. Now bun ik daor ok
helemaols gin kearl veur zu'k wark. Nem allene de afstand maor us. Daor
kö'j met gin auto of trein kommen. Dus mo'j in de vliegmechine. En daor
mo'j mien helemaol neet met ankommen. Van 't veurjaor mos ik met mien
vrouw met nao Londen, zo met un weekend. Zee wal daor graag winkelen
bi'j "Harrods". Da's un warenhuus zo groot daor kö'j ow gin veurstelling
van maken.

Too'w dan daor nao too zoll'n, wazze wi'j met de vliemeschiene nog maor
net boaben de Noordzee of wi'j mossen al weerumme weagens un klein
mankement an de motor. Naodat dat veholpen was ging ut weer op pad.
Nao Londen dat knetter in de mot zat. Hoe de piloot met zu'k weer 't ding
an de grond kreeg is mien un raodsel, maor ik was bli'j dalc t'r uut wazze.
Daorumme heb ik bewondering veur die mensen, die daor maor zo dat
hele ende nao Afrika op en neer vliegt of ut niks is, dus ok veur Trix. Now
is dat vliegen natuurluk maor bi'jzaak. Wat zee daor in dat zwarte wereld-
deel veur de mensen dut is neet op pepier te zett'n.

Da's ontwikkelingshulp in de beste zin van 't woord. A'j daor iets veur geeft
dan we 'j zeker dat ut goed trechte kump en dat t'r wat met wod edaon wat
uutermaote nuttug is. Dan hoef i'j neet bange te wean dat t'r een of andere
stammen-baas daor mooiweer van spölt of t'r un kroningsfees van gif zo as
Napoleon dat di'j.zoas onlangs nog gebeurt is.

Wi'j hier in Vorden hebt ankommende vri'jdag en zaoterdag volop de
geleagenhied un te laóten zeen da'w ut met de vorm van ontwikkelingshulp
wel eens bunt. Datte wi'j wel wat wilt geven a'w maor wet waor utblif. En
dat köw volop op de bazar, die ut actiecommittee "veur Trix" kommende
dagen organiseert.

"Jong Gelre" hef ons allemaole al un goed veurbeeld egeven duer
belangeloos op te treajen met eur besunder goed spöllende toneelgroep.
Laot e wi'j daorum ut committee neet in 't hemp laóten staon, maor zorgen
dat t'r goed wat geld veur Trix beschikbaor kump. Wi'j hebt hier vanharfs
al us un kollekte half en halfin 't water laóten vall'n. Lao'w zorgen dat dat
dizze keer neet tegen volt maor laóten zeen da'w wat veur onze minder
bedeelde medemens oaver hebt, hier bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Te koop
KERSTBOMEN

H. J. Velhorst,
Raadhuisstraat 26, Vorden

Attentie
Bestel vroegtijdig uw
KERSTKALKOEN
HAANTJES
KIP OF EIEREN
Poeliersbedrijf ROSSEL
Tel. 1283, Nieuwstad 45.

Te huur gevraagd: Van plm. l
februari tot plm. l juni een
gemeubileerde of gestoffeerde
woning met liefst 3 slaapka-
mers in Vorden of omgeving.
Te bevragen, De Waard, tel.
05752-2049 na 7 uur.

Omorika
de blauwe Kerstden

(valt niet zo gauw uit)
Boomkwekerij
Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26, Vorden. Tel.
1464

Volop
reformartikelen

't Bakkerswinkeltje
A. Schurink. Burg. Galleestr.
22, Vorden. Tel. 1877.

Gevraagd: voor enkele dagen
of ochtenden

ervaren werkster
Mevr. Bierman. Tel. 05752-
1234.

Te koop: 2 gashaarden. D. J.
Korten, 't Hoge 14, Vorden.

Te koop
MOOIE KERSTBOMEN

alle maten
Peppelman, Kerkhoflaan 3,
Vorden. tel. 2728.

ROZLJNENBROOD , .
't Bakkerswinkeltje
A. Schurink, Burg. Galleestr.
22, Vorden. Tel. 1877.

Te koop: Verse Kerstdennen
met of zonder kluit.
L. Wolsing, 't Hoge 15,
Vorden.

Degenen, die alsnog geïnteres-
seerd zijn in een

E.H.B.O.cursus
kunnen zich opgeven bij
mevr. te Slaa, Pastorieweg 3,
Tel. 1297. Liefst tussen 18.30
en 19.30 uur.

Van dinsdag t/m zaterdag
10% KORTING

op al uw aankopen
WULLINK
Vooraan in schoenmode

Omorika
de blauwe Kerstden
(valt niet zo gauw uit)
Boomkwekerij
Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26, Vorden. Tel.
1464.

Openingsaanbieding
Van dinsdag t/m zaterdag

10% KORTING
op al uw aankopen
WULLINK
Vooraan in schoenmode

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bfl

DROQISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Kerstbomen
ook met kluit

Boomkwekerij
Spiegelenberg B.V.
Ruurloseweg 26, Vorden. Tel.
1464.

Van dinsdag t/m zaterdag
10%korting

op al uw aankopen
WULLINK
Vooraan in schoenmode

Met spoed winkelruimte te
huur gevraagd in centrum van
Vorden. Inl. Buro Contact.

Kunstgebittenreparatie

VORDEN BEHANDELT DE BEGROTING
19 DECEMBER IN NIEUW RAADHUIS

VORDEN — De raad van de
gemeente V orden zal maandag
19 december voor de eerste keer
een openbare vergadering beleg-
gen in het nieuwe gemeentehuis
kasteel Vortlen. Onder andere
zal de begroting voor 1978 be-
handeld worden. Zonodig zal de
raadsvergadering op dinsdag 20
december worden voortge-
zet.

Wat betrefit U e exploitatie van
het sportgebouw aan het Jeb-
tank zal de ui komst voor 1979
nader worden omschreven, zo
delen B en W mee op vragen
van de onderaofkcommissie. Zo-

dra meer gegevens bekend zijn,
zal bij apart voorstel de subsi-
die voor de openbare bibliotheek
aan de orde worden gesteld. In-
zake de geraamde exploitatielas
ten voor het nieuwe gemeente
huis wordt meegedeeld dat zo-
dra meer bekend is over de dan
meer op de praktijk afgestemde
bedragen de oorspronkelijke ra-
mingen warden aangepast. Dit
geldt ook voor de jaarlijkse re-
servering ten behoeve van het
onderhoud.

Naar aanleiding van vragen
over forse stijgingen van de pos-
ten voor het onderhoud van
b rand blusmiddelen, brandkranen

en brandputten zetten B en W
uiteen, dat de geraamde hogere
kosten vooral het gevolg zijn
van arbeidsloon en reparatie aan
voertuigen.

Voorstellen
De raad wordt, voorgesteld om

i 250,- uit te trekken als startka-
pitaal voor de onlangs in Vor-
den opgerichte noodhulpdienst.
Het gaat hier om een zaak die
door de hele gemeenschap gedra-
gen worden", aldus B en W.
Door de uitbreiding van het ge-
bied waarin het huisvuil wordt
afgehaald zijn de ezptoitatielas-

ten hoger geworden, maar ook
het jaarlijks tekort op de exploi-
tatie is aanzienlijk toegenomen.
Voorgesteld wordt het tarief te
verhogen tot f35,- (momenteel
f30.->.

Voor de aanschaf van gereed-
schap voor de vrijwil'laige brand-
weer wordt de raad voorgesteld
f 30.000,- te voteren. Voor de aan-
schaf van binnen-speflmateriaal
t.b .v. de openbare kleuterschool
Het Kwettertiest vragen B en W
f925,- beschikbaar te stellen en
voor de bijz. kleuterschool De
Springplank f 1840.-.

In augustus is de schooltand-

verzorging kring Borculo
waarbij Vorden was aangeslo-
ten, opgeheven. Op initiatief van
de schooltandverzorgingsdienst
kring Doetmchem is toen een
grote s<±ooltandverzorgings-
dienst Oost-Gelde rland opge-
richt. Voor Vorden is het niet
aantrekkelijk tot deze ddenst toe
te treden. De gemeente heeft
daarom contact gezocht met de
jeugdtandveraorging Yselgrift te
Apeldoorn. Gezien het advies
van de plaatselijke tandartsen
wordt de raad voorgesteld tot
aansluiting bij Yselgrift tebe-
sluiten.

grote bazar
ton bate van. Trix

vrijdag 16dec.
van 19.00 tot 22.00 uur

zaterdag 17 december
van 10.00 tot 16.00 uur
in het jeugdcentrum

Zwarte en bruine effen

avondrokken

tcHtiel en mode
/chooldermcin

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

U steunt er een goed doel en u heb
nog een leuke prijs mee naar huis neen

Trekkingslijst Nat. Zonnebloemloterij 1977

aw»u 1» PRIJS Serie F 73161 / 10.000 —
^r£\

•Q 2e PRIJS Serie B 87200 ., 5.000,

^^^" 3e PRIJS Serie F 56598 1.000,—
r^^m'

^j 4e PRIJS Serie D 16761 „ 1.000, —

f
7f

•

•

VERDER IN ALLE SERIES:

Lot nr. Prijs Lot nr. Prijs Lot nr. Prijs Lot nr. Prijs

420 - ƒ 50,— 25185 - / 25,— 53695 - / 25— 78146 - / 50,—
3030 - „ 50,— 25885 - „ 50,— 54220 - „ 25— 80528 - „ 25,—
4661 - „ 50,— 28213 - / 50,— 58693 - „ 50,— 81271 - „ 25,—
5016 - „ 100,— 28864 - „ 25— 60561 - „ 50,— 82951 - „ 100,—
8844 - „ 25,— 30285 - „ 25— 61186 - „ 25,— 84250 - „ 25,—
9672 - „ 25,— 31485 - „ 25,— 61210 - „ 50,— 85004 - „ 50,—
9972 - „ 25,— 32058 - „ 25,— 61788 - „ 50,— 85416 - „ 50,—

11139 - „ 50,— 32172 - „ 50,— 62353 - „ 250,— 87690 - „ 25,—
12742 - „ 50— 34831 - „ 25,— 63408 - „ 25— 88782 - „ 50,—
14171 - „ 25,— 36262 - „ 100,— 64129 - „ 25,— 95668 - „ 25 —
14265 - „ 50— 39014 - „ 250,— 64710 - „ 25,— 95918 - „ 25 —
15882 - „ 25— 39445 - „ 50,— 64852 - „ 250,— 95949 - „ 50,—
16050 - „ 25,— 46050 - „ 25,— 65532 - „ 25,— 97347 - „ 50,—
18293 - „ 100,— 47041 - „ 25,— 66451 - „ 50,— 97660 - „ 25,—
18814 - „ 25,— 48091 - „ 50,— 68198 - „ 50,— 97844 - „ 50 —
19852 - „ 500— 48807 - „ 50— 73050 - „ 50— 98004 - „ 50,—
21217 - „ 25— 49097 - „ 25,— 73198 - „ 100,—
23712 - „ 25,— 53144 - „ 25,— 76364 - „ 25 —
24878 - „ 25— 53505 - „ 500,— 76589 - „ 25 —

Als U tot de prijswinnaars behoort dient U het winnende lot aangetekend
te zenden aan „De Zonnebloem", Ginnekenweg 114, Breda met vermelding

zelfs kans dat u
-m

Confectiebedrijf Heeft ook mooie

W^ l̂ mantels

IAMMERS en

Zutphenseweg CflJICS

Zaterdag 17 december

Klaverjassen
bü

café De Boggelaar
Aanvang 20.00 uur

Mooie prijzen
Inleg geld f 5,00

DECEMBER IS 1
DE KLEDING

dames-mode

MANTELS
95,- 145,- 195,-

JAPONNEN
95,- 125,- 145,-

\
Uw modehuis in het

DUUR
BIJ VISSER NIET

Heren-mode

WINTERJASSEN
119,- 149,- 195,-

MERKKOSTUUMS
275,- 325,- 395,-

W m lf_'1_'J fjf M

koopcentrum van Vorden 1 A -̂̂ '̂ l̂WPP^
i^^^^^ggg^^^^^^^^^^l^^^W
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