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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
De gedachten van de organisatoren gaan
uit naar een landbouw-ex/positie over het
heden en verleden. Men wil dan ook een
beroep doen op de plaatselijke bevolking
om gebruiksartikelen, landbouwvoorwerpen en dergelijke voor deze expositie beschiikibaar te stellen. Ook voor suggesties
houdt men zich aanbevolen.
Voor nadere inlichtingen -kan men terecht
bij genoemde comdtéleden. Wellicht zullen
er tijdens deze expositie (de juiste data
worden nog nader bekend gemaakt) ook
dia's vertoond worden over zaken de landbouw betreffende.

Bi'j ons in d'n Achterhoek . . .
Van wekke krege wi'j un „vergeet-mij-nïetjen" in de bause. Nog wel van de
dirukteur van de post hoogs pesoonluk. Umdat dat neet alle dage gebeurt,
volt 't metene op en daorumme kump 't ok in de krante.
In dat pepieren bluumken wodd'n wi'j vezoch urn de gruune buutenbusse
i.v.m. old en ni'j van de muure of pos af te halen. Een en ander um de jonges
gin geleagenheid te geven umme d'r un rötjen of siester in te gooien. Begriepeluk, maor dit bluumken zal wel nao twee kanten warken. D'r zölt wel mensen wean die de busse d'r af haalt. Maor daor bunt ok eavenvölle jonges die
dit least en dan zekt: daor ha'w nog neet an edach, dat köw van 't jaor ok wel
un goed 1977 too wensen en dat wens ik um ok van harte. Un paar andere
ber in. Daorumme haal iK um d'r wel af, ok al umdat de dirrukteur ons alvaste
un goed 1977 too wensen en dat wens ik um ok van harte. Uu paar andere
wensen heb ik eavenwel veur um ok nog en dat is 't volgende.
A'j op 't postkantoor komt, gebeurt 't nog welus dat t'r un man of vief, zesse
veur ow steet te wachten. An een loket dut un bediende zien beste um de mensen zo vlot meugefuk weg te helpen. Maor zee hef ok maor twee hande en
kan d'r ok maor ene tegelieke helpen en dan wil 't nog wel us effen duurn
veur a'j an de beurte bunt.
Noe is t'r ok nog un tweede loket dat ze nooit gebruukt. Waorumme eigenluk
neet? Meespat staot t't wel un stuk of wat mensen van 't kantoor met mekare
te praoten, maor ow helpen is t'r neet bi'j. Zee zölt dan wel net schafttied hemmen en dat gun ik eur ok van harte. Maor laot ze dan ok naor 't schaflokaal
gaon of argens anders hen. Dan krie'j neet de indruk dat ze ow neet wilt helpen. Un goed veurbeeld hoo 't ok kan, kont ze van de post bi'j de banken
zeen, laot ze daor maor us gaon kieken.
Dan kreeg ik laats nog un brief weerumme, waorop met een paar haneoeute
ston ekrabbeld: ,,op dit adres onbekend", 'k Bun d'r achteran ewes en marken
dat in de buurtgemeente an un bepaolde straote de huusnummers iets opeschaoven wazzen. In plaatse van zestiene mos ut achte wean. Dan vraog
i'j ow af: Waorumme zet den bode 't goeie nummer neet effen op de brief.
Hee wis jao bes hoo of t wean mos. Dan ha'k t'r zo un ni'je enveloppe umme
können doen met un poszegel d'r op en was ut veur mekare ewes.

UITSCHIETERS
VAN DE WEEK

SHETLAND
PULLOVER
V-hals en ronde hals

nu 25,1-persoons „AaBe"

ACRYL DEKEN
(OF PLAID)

nu 25,-

Aan onze
abonnees
Ook dit jaar moeten wü het abonnementsgeld weer verhogen. De diverse kostenstijgingen en de porto welke begin 1977
met 5 cent per krant wordt verhoogd, noodzaken ons hiertoe.
Het wordt ieder jaar moeihjker om een
blad als Contact in de huidige vorm, dat
een niet al te hoge oplage heeft, te laten
verschijnen. Doch om het geheel te laten
verdwijnen of (redactioneel in te krimpen,
vinden ook wij jammer, ook al omdat wü
weten, dat Contact intensief wordt gelezen
en er iedere week weer met belangstelling
naar wordt uitgekeken.
Wij hopen dat onze abonnees hiervoor begrip zullen hebben en wijzen u gaarne op
onderstaande betaalgelegenheden.

BETALING
ABONNEMENTSGELD
CONTACT
U kunit vanaf heiden, tot en met 31 december 1976 uw abonnementsgeld voor het jaar
1977 violdoen per Rabobank nr. 36.64.02.374,
Aimrobank nr. 48.63Jl9.24S of per postigiro
nr. 1205867 t.njv. Drukkerij Weevers b.v.
Vtardien, of aan de drukkerij, Nieuwstad 12.

Het abonnementsgeld bedraagt
f 26,— per jaar
Wordt u na l januari een kwitantie aangeboden ,dan komt er ƒ 4,— administratieen incassokosten bij en betaalt u ƒ 30,—.
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mité hebben zitting mevr. Geluk (bibliothecaresse van de openbare bibliotheek);
mevr. Peligrum (presidente van de Plattelandsvrouwen) en de heer A. G. M«
(voorzitte vran de plaatselijke afdeling
de Geld. Mij. van Landbouw). De heer Van
Het ligt in de bedoeling dat er in de twee- Roekel uit ZelUnem, is tevens bereid gevonde helft van januari in de galerie van de den zijn medewerking te verlenen.
bibliotheek te Vorden een expositie zal
worden gehouden, die geheel aan de landbouw zal worden gewyd.
Over deze expositie heeft dezer dagen een
gesprek plaatsgevonden tussen afgevaardigden van Geld. Mij. van Landbouw, CBTB,
ABTB en verschillende plaatselijke vrouwenverenigingen.

Expositie
over de landbouw

X I » . V « n WIT

GEMEENTENIEUWS

CE» K L «TAAL.

Telefoon gemeentehuis 05752-2323

PLASTOMASSIEF
SPOUWMUURISOLATIE
Dealer:

RUWACO B.V.
Nijverheidsstraat Sa - RUUBLO
Telefoon 05735-1544

Koerselman
cassettes

SOLO,

Dit gesprek heeft ertoe geleid dat een comité ie opgericht die lal s taak heeft deze
tentoonstelling voor te bereiden. In het co-

Hardrijders
op de bon
In de schenpe S-lbocht bij de Wientjesvoort
heeft de Vordanse politie een verkeerssnelheidscontrole igeJhouden. In deze bocht
waarin een maximum snelheid van 50 km
geldt, liepen elf automobilisten „tegen de
lamp"; de snelheden varieerden van 64 tot
75 kim per uur.

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur • Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

Nutsfloralia
Sedert enige jaren organiseert Nuts-Floralia een middag en avond om kerststukjes
te maken. Ook dit jaar zal dit weer het geval zijn en wel op woeoisdag 22 december
a.s. in het Jeugdcentrum. U kunt dan zelf
uw kenstversiering maken, daarbij geholpen djoor de bestuursleden van Floralia.
Gezien het enthousiasme van voorgaande
jaren verwachten wü weer een groot aantal deelnemers. Nadere gegevens vindt u in
een advertentie elders in dit blad.

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

(Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
1. Snoeien van beplanting.
2. December: laat het een f eestmaand
blijven.
3. Afbranden van bermen en slootkanten.
4. Spreekuur burgemeester.
Ad 1.
Snoeien van beplanting
Het winterseizoen is de aangewezen tijd om
hdnderüjike beplanting te snoeien.
Wij verzoeken daarom de rechthebbenden
op beplanting te willen bezien of hun struiken, bomen enz. soms over de weggrenzen
gaan groeien of hinderlijk kunnen zijn voor
het uitzicht bij wegkruisinigen en aansluitingen.
In voorkomende gevallen is het -wijzer nu
te snoeien dan af 'te wachten tot in het
volgende groeiseizoen de beplanting hinderlijik wiordt en tot verwijdering of snoeien moet wonden overgegaan.
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sen en vuurwerk absoluut onnodig zijn. Met
andere woorden, hielt al dan niet „uit de
hand lopen" Mervan hebben we „zelf i» de
hiand". Maar een mens is ook maar een
ni'ens, die de voorzichitdigtheid weieens uit het
oog verliest, vooral onder feestelijke omsitandigiheden. En dat leidit vaak tot gevolgen die een schril contrast vormen met het
beoogde doel.
De kerstboom ,
1. Koop een boom die qua grootte in uw
vertrek past, zodat hij vrij van gordijnen en andere licht brandbare stoffen
kan worden pogesteld.
2. Zorg er voor dat de boom stevig staat,
zodanig dait hij niet omver kan worden
gelopen. Als u het heel goed wilt doen
draai dan in het plafond een schroefoog.
Omvallen is dan uitgesloten. Indien u
de boom in een waterthoudende klem
plaatst, voortkomt dit een vroegtijdig
uitdrogen van de boom, tenminste als u
het waterreservoir steeds bijvult.
3. Gebruik bij voorkeur geen echte kaarsjes in de boom, want deze vereisen een
voortdurende konltrole. Eén moment van
onoplettendheid en uw boom is een fakkel. Heus., elektrische verlichting is dan
wel niet ao mooi, maar geeft u tenminste een rustig gevoel, mits
4. U er zeiker van benit dat deze in orde
is. Kontroileer daarom de (bedrading van
de Ikerstlboomverlichitinig en laat de
lamipjes 'n half uur branden vóór p'Iaats'inig in de boom, ook al waren er vorig
jaar geen problefen. Gebruik een gaaf
en goed passend verlengsnoer en leg
het zó neer dat het geen sitruikelobjekt
vormit.
5. Doof de verliohiting als u gaat slapen
of het huis verlaat.

Ad 2.
December: laat het een f eestmaand blijven
Het is weer zover.
Kersltmis, verlichte kerstboom, brandende
ikaarsen. Qudjaar, oliebollen, borrel en
vuurwerk. De decemiberaniaand en vooral de
laajtste welken staan bol van feestelijke akitiiviteiten die, indien daarbij de nodige voorzichtigheid wiordt veronitachitzaamd, de
feestvreugde danig kunnen bederven.
Hoe komen wij Ie laatste weken van het
jaar veilig door?
I^aten we voorop stollen dat een verlichte
kerstboom, een brandende kaars of vuurwenk niet gevaarlijker kan zijn dan vele
andere zaken, waarmede wij dagelijks te
maken hebben. Waarom dan, zult u zich afvragen, dtie brjizondere aandacht voor die
typische decemlber-aktivitèiten ?
l Brandende kaarsen
Wel, omdat veel voortkomende ongevallen 1.1. Plaalts de kaarseai in een stevig staanmet verlichte kerstboom, brandende kaar- 1
de houder op een vla:klke ondergrond.

Houdt de kaarsen verre van gordijnen
of andere licht brandende stoffen, zoals
papieren versieringen enz., zomede buiten het bereik van kleine kinderen en
huisdieren. Gebruik geen kaarsenhouders van plastic of ander licht brandbare stoffen.
2. Kaarsen in kerstiatukjes niet te ver laten opibranden. Plaats kerststukjes niet
buiten uw gezichtsveld en vooral niet
in nabijheid van een warmtebron, zoals bijvoorbeeld boven een kachel op
een schoorsteen. De kaarsen worden
dan week en buigen om.
3. Laat kleine kinderen met brandende
kaarsen nooit alleen. Ook niet voor enkele minuten.

Ad 3.
Afbranden van bermen ien slootkanten
Het blrjikt dat helaas nlog met voldoende
wordt ingezien dat het afbranden van bermen en sloötlkanten (o.a. door landbouwers) een kwalijike zaak is vooral als het
gebeurt in de lentemaanden. Door dit afbranden wordt n.l. ernstige schade toegebracht aan de flora (en fauna).
Het geimeentebestuur veraoeikt dan ook aan
de mienisein die bovengenoemde plaatsen
willen afbranden, dit te doen in het najaar. De aanvragen tot het afbranden worden graag1 2 weken voordat tot het afbranden wordt overgegaan door het gemeentebestuur tegemoet gezien.
De brandweerikommandant krijgt hiervan
d'an bericht zodat geen brandalarm behoeft
te worden geg-even bij het zien van rook.
Ad 4.
Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester op vrijdag a.s. van 10jOO-12.00 uur komt te vervallen. Deze week is de burgemeester uitsluitend na gemaakte afspraak te spreken.

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag1 19 december (4e Adventszondag) :
lOjOO uur ds. J. Veenendaal, H. Doop; 19.00
uur Advents-lkerstdiensit van de Raad van
Kerken, in de Christus iKioningikerk, Het
lebbink, mjm.iv. kerklkoor Gantemus Domino (dir. A. Wisisünk); mevr. Groot Nuelen-Rossel; leden van de Raad van Kerken. Voorganger ds. J. C. Krajenbrink
GOE3REFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 19 december 10.00 uur ds. A. van
Vliet rvan Bibergen en kindernevendienst ;
19.00 uur Advenitsdienst uitgaande van de
Raad van Kerken in de R.K. Ohrtotus Koniingfkerik
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag vanaf 4 uur gelegenheid om persoonlijk de biecht te spreken. Do. 23 dec.
om 19.30 uur Dienst van Boete en Vergeving; zaterdag 17.00 uur; izondag 10.30 uur
(crèche) ; 19.00 uur Oecumenische Adventsdiemst; woensdag 22 dec. 19.00 uur Kerstviering met de school De Vordering; vrijdagavond om 9.00 uur Nachüwake van
Kerstmis
RJC KERK KRANENBURG
Na de dienst van 7 uur gelegenheid om
persoonlijk de biecht te spreken; dl. 21 dec.
om 19.30 uur Dienst van Boete en Vergeving; zaterdag 19,00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdagavond om 19.30 uur
Dienst van Boete en Vergeving; woensdag
22 dec. 11.30 uur Kersitviering met de S t.
Antoniuisscholen ; 25 dec. om 00.00 uur
Naohltwa-ke van Kerstmis

Maor meschien is 't woord „service" te lastug te vetalen veur de postmensen
bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE
Reparaties altijd aan huis,
binnen 24 uur.
AMe onderdelen uit eigen maguzgn.

DE WILD
Rietberg»traat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

Inbraak
In de nacht van 1.1 op 12 december is ingebroken in de Doe-ihet-izelfziaaJk van de fa.
Harmsen aan de School straat. Hier werd
een elektronische kassa ter waarde van
vrjfiduizend gulden gestolen. Gisteren heeft
men de onttvreemde kassa aangetroffen in
de Veengoot. Men zal de kassa gaan opdreggen. Vermioedelijik was er niet al te
veel geld in. De technische recherche van
de Rijkspolitie is bezig te onderzoeken hoe
men is binnengekomen.

Betrapt
De Vordenaar J. B. B. is zaterda.gavond op
heterdaad betrapt bij het demonteren van
mistlampeii van een bij Coneordia in Hengelo Gld. staande auto. Bezoekers van het
gebouw bemerkten onraad en waarschuwden de politie,, die B. inrekende. De Vordenaar bekende spoedig en eveneens van een
andere diefstal ,van mlstlampen, waarvan
bü de politie echter geen opgaaf was gedaan.

ZONDAG9DIBNST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrQdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tong-eren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelpc tuesen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsuiten
b$j de dienstdoende huisarts ven 9-9.15 uur
WEBKENU-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Ziaterdagimorgien 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur H. Waningia en C. Warlingu-Hiendrllki^, tel. 1277, Horsterkamp 3,
Vorden
De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa en C. Waninga-Hendriks, tel.
1277, Horaterloamp 3, Vorden
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtfkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wiJtaEuatens en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13nl3.30 uur in het
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek ie elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 'B nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen udtalultend apoedrecepten
TAFELTJE-DEK-JE

Hele maand december mevr. Takkenkamp,
(tel. 1422, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00
uur
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Haaadnk) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bij geen gehoor 05750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konol*tordekamer van de Geref . Kerk Vorden, tel.
2139
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2346
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konslstorlekainer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Ie het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-47 uur, tel. 05753-2345
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronelbergen 10, Wamsreld, tel. 0575020934. Openingatyden : ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten

UIT ONZE SLAGERIJ
Runderrollade

500 gram vanaf

Varkensrollade

500 gram vanaf

A EN O HALFVOLLE

498
528

GROLSCH

KOFFIEMELK
literfles van 1,89 nu

Elke 25e bestelde rollade GRATIS
Fondue-schotel

4 personen

Malse biefstuk

250 gram

Fricandeau v.d. ham 500 gram
Schnitzels

100 gram

Ossestaart

500 gram

Rundergehakt

500 gram

1250
398
598
159
248
498

VOOR BIJ DE BORREL
Borrelnootjes

CALYE
van l ,87 voor

Wokkels

NATUREL OF PAPRIKA
van 1,15 voor

Snack cups^Jo Voor
Toa<st
l UctOl

Bestel vroegtijdig uw kerstrollade en/ of specialiteiten zoals kalfsvlees, ossehaas, runder- of kalfstongen, salades, fondue-schotels, enz. enz.

MELBA

pak van 1,51 Voor

Knak worst jampot van 1.35 voor

VLEESWAREN
Rollade eigen grill 100 gram 1,89
Rosbief eigen grill 100 gram 1,98
Gekookte ham 150 gram ...1,29
Lever 100 gram
0,89

Pate div. smaken 100 gram
Filet Americain 150 gram ...
Gekookte worst, hele
,-..
Leverworst, hele

1,19
l ,98
2,98
l ,98

Puntasperges

blik 250 gram

After Eïght

doos van 4,02 voor

Kersenbonbons

MON CHERIE
van 3,30 voor

Chips

NATUREL OF PAPRIKA
grote baal

GROENTE EN fRUIT
Blanke witlof

500 gram

Malse sla

2 kroppen

Tomaten

250 gram

Zoete mandarijnen

Je°rNn^ER PIT

firektie en Personeel A&O supermarkt wenst in

DOYENNE DU COMICE
per kilo
per stuk ....

Cötes du Rhone

per fles

Bourgogne Aligote

per fles

Bordeaux Petit Chateaux

BESTEL VROEGTIJDIG UW CHAMPIGNONS !!!

DIEPVRIES VOORDEEL
heel kilo

Kalkoenpoten

500 gram

Braadkuiken

950 gram

Bitterballen

GRIJPZAK
van 3,75 voor

IJstaart

IGLO NEGRESCO
van 6,99 voor .

IJstaart

IGLO VANILLE-AARDBEI

Roomcake

IGLO CHOC.
van 2,45 voor .

WOENSDAG 22 DECEMBER
DE GEHELE DAG

GEOPEND
DONDERDAG 23 DECEMBER

KOOPAVON D

129
99
109
99
98
198
289
289
109

655
298
398
298
575
498
219

Combano sherry

per fles

Sandeman sherry

per fles

ROSE

Bistro Rosé
Mouserende Rosé
Martini Vermouth
Landwijn

WIT. ROSÉ.
voor

Arosa

VRUCHTENWIJN MET
JONGE GENEYER liter

Combano 1Sï!£t5XVLtm
Advokaat

grofe fles

425
598
425
445
695
345
425
498
II 1

225
235
398

FEESTVOORDEELTJES

Champignon

APPELMOES

4 bordenblik
van 1,85 voor

Augurken

3/4 pot

Paneermeel

2 pakken van l ,58 voor .

Klop-klop

MAGERE GARNERING
van 1,27 voor

Griekse perziken

literblik van 1,98 voor

Pink zalm

blikje van 3,35 voor ..

Haringrugjes

OUWEHAND
jampot van 1,93 voor

ROOMBOTER
Slaolie

159
259
69
79

A en O
per fles

Slaolie
Rak maal
D d IU1

HONIG

pak van 1,06 voor

Cakemeel

HONIG
pak van 1,14 voor

Oliebollenmix

NIEUW
pak van l ,49 voor

Rozijnen

200 gram van 0,95 voor

Krenten

200 gram van 0,95 voor

Poedersuiker

STROOIBUS
250 gram

129
69
69

121

Verder o.a. gist, sucade, snippers, koek kruiden, anijs, gem. anijs, enz. enz. enz.

Bierpul mosterd

van 1,44 voor

Galgos olijven

per potje

Slagroom

1/4 liter van 1,79 voor

John Moir pudding

2 pakjes

Doperwten

ZEER FIJN
van 1,98 voor

London tonic
I COla

literfles van M9 ¥00r
literfles van 1.32 voor

Appelsap of Jus d'Orange
3 flessen voor

DE ENIGE ECHTE
van 1,32 voor ...

Seven Up
^^.

199

prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

100 gram van 1,69 voor ...

Gamenbert

PRELAT
250 gram van 3,81 voor ...

200gram

136
308
139

IN ONZE NOTENBAR PRACHT SORTERING LOSSE NOTEN

Hazelnoten
Krentebrood
Slagroomkersttaart
Appelkersttaart
Sneeuwster

netje
MET SPIJS
nu voor
nu voor
nu voor
nu voor

129
500
575
475
498

KERSTKRENTEBROOD plm. 900 gram

WEIHNACHTSTOL
VAN OPLAAT'S WARME BAKKERIJ

BLOEMEN EN PLANTEN
Grote kerstster 325

Fresia's per

bosje

229

428

Brie v.d. mat
Walnoten

198
109

........

diverse smaken van 2,45 voor

„„
5M<
500 gram

105
129
109

literpot van 1,32 voor

TWEEDRANK

Unie kaas belegen

129
229
149
99
159

Appelsap of Jus d'Orange

Vk BETUWE
0K l W WW B
DE

Uit onze
Brood-, Noot-, en Kaasboetiek

169
298
179

209

250 GRAM van 2,35 voor

VOOR OUD EN NIEUW

159
98
98

650

UIT ONZE SLIJTERIJ
Citroen-brandewijn

KT.

Jonge genever

FLORIJN
liter

Vieux

FLORIJN
liter

Jonge genever

GANZEBOOM
liter

Vieux

GANZEBOOM
liter

Jagermeister

van 15,95 voor

BOLS

BESSEN, KERSEN OF
FRAMBOZENBRANDEWIJN literfles

Bootz likeuren

diverse smaken

Bessengenever

HENKES
liter

Beerenburger

BOOMSMA
stenen kruik

Kerstkransjes

250 gram

Vat 69 whisky

per fles

Amandelkransjes

ROOMBOTER
per pak

Sherry

COMBANO LINSON
van 6,95 voor

850
1350
1370
1170
1175
1395
1090
795
995
1195
1399

595

Al deze aanbiedingen
zolang de voorraad
strekt, geldig tot
en met 31 december

Koop rechtstreeks
van groothandel
naar consument
20 tot 40% korting
Kleuren TV's
Bij ons de laagste prijs. Ook dan nog
een inrullprjjs voor uw oude TV!
Loewe Ofpta 67 cm
1788,—
Nördimende 67 cm
1798,—
'BlaupunM 67 cm
1798,—
Schjaub-Ijorenz 67 cm
1868,—
Telefunken 67 cm
1798,—
Philips 67 om
1828,—
Graetz 51 cm
1348,—
Telefuniken 51 cm
1868,—
Indesiit 67 cm
1368,—
Zwiant-wiit TV's vanaf
378,—
Draaglbare TV's vanaf
248,—
Stereo comlbiraaties radio-cassette,
pick-<up incl. boxen
2 x 15 Watt
648,—
Scnaulb-Jjoremz stereo raidio Hi-Fi
incl. boxen 2 x 30 Waltt
868,—
Schaub-Lioreniz sitereo radio-cassette
imicl. boxen 2 x 15 Watt
798,—
Telefunken stereo radio
incl. boxen 2 x 15 Watt
398,—
Transistor radio's op lidhitnet
en batterij vanaf
39,95
Draaglbare radio -cassetterecorders vanaf
148,—
Stereo pick-ups
incl. boxen vanaf
148,—
Cassette recorders op lichtnet
en batterij vanaf
69,—
Muziek cassettes
6,75
Stereo hoofidtelefoons vanaf 19,95
Remington artikelen
hij ons altijd 25% korting

Vaatwasautomaten
Bosch - Bauknecht AEG vanaf .,

Slechts 'n kleine greep
uit onze enorme
kollektie
kerstaanbiedingen
PRIJZEN INKL. B.T.W.

NILFISK de yzersterke
STOFZUIGER uit DENEMARKEN
bij ons de LAAGSTE PRIJS!

Diepvriezers
Voor een diepvriezer slaagt u zeker
bij Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers.
Het adres met het beste advies,
jarenlange ervaring. Een keus uit
meer dan 80 modellen.
Bauknecht 225 liter
548,—
Bauknecht 350 liter
678,—
Baukmecht 460 liter
798,—
Esta 300 liter
528,—
Bosch 2(10 liter
498,—
Bosch 260 liter
598,—
Hilton 220 Miter
498,—
AEGMUinde 220 liter
498,—
ABG-<L,inde 500 liter .
848,—
Ruim gesorteerd in
DIEPVRLESKASTEN
ALS EXTRA KERSTAANBIEDING
Bauknecht diepvrieskast
135 liter
398,—

Wasautomaten
Bij ons de scherpste prijs; dan ook
nog een inruilprijs voor uw oude
machine!
Zanker 4S1L
1048,—
Zaniker 400
998,—
AEG bovenlader
678,—
Bosch bovenlader
698,—
Bauknecht W.A. 632
1098,—
Bauknecht 4704 S
548,—
Bauknecht W.iA. 40
948,—
InJdesit
378,—
MIELE WASAUTOMATEN
by ons de LAAGSTE PRIJS

648,—

EXCELSIOR STOFZUIGERS
700 Watt .
179,—

B.K. PANNEN
by ons altijd 20% KORTING

Afdeling landen tuinartikelen

In onze afdeling
GEREEDSCHAPPEN
vindt u alles voor de
HOBBY EN VAKMAN
EXTRA AANBIEDING:
Boormachine met standaard
kompleet in tas
98,—
Klopboormachine 2 toeren ... 198,—
Haakse Slijpmachine 2000 W. 348,—
Groot assortiment in handgereedSiChappen tegen zeer scherpe prijzen!
HOBBYLADDERS 10-, 12-, 14 spot
bij ons de laagste prijs!

Droogtrommels

Beschikt u niet over voldoende
tanten - Financiering mogeiyk

Hollands klimaat eist 'n droogautomaat!
aamiker - Bauknecht - Rheing-old English Electric etc vanaf ... 298,—

Alle soorten gaas - puntdraad
500 meter
49,95
Weidepalen - Draadmaterialen Kruiwagens
Droogvoederbüikken voor varkens
en biggen
Veedrinlkbakken voor koeien en
varkens
Betonmolens 120 liter, 140 liter,
160 later vanaf
398,—
(ook in huur)
Maste heaters verschillende
modellen vanaf
698,—
(ook in huur)

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:

Klein
Huishoudelijk

• Grote keua - lage prijs - vlotte levering
• Eigen servicedienst

Elekltr. radiatoren op oliebasis
incl. thermoistaat vanaf
99,—
Aifteauigücappen vanaf
119,—
Centrifruges 3i/? kg
2800 toeren vanaf
128,—
Stofzuigers sleemodel vanaf
98,—
Hlektr. kookplaat 2-pits
vanaf
84,—
Inrventum 2-ipers.
elektr. dekens vanaf
119,—
Rjaamvenitiiatoren vanaf
34,50
Pannensets 7-ldeliig vanaf ...
69,—
Mixers vanaf
39,95
Hiaarföhns vanaf
29,95
Oarmen knulsets C 18
69,95
Haanknulltangen vanaf
9,95
Oitruspiers vanaf
29,95
Kof f i ezetapparaten
8 kops vanaf
49,95
Koffiemolens vanaf
17,45
Theelichitjes vanaf
9,95
StrijWbouten vanaf
.\.. 19,95
Stoamatrijklbouten vanaf ...
39,95
Kalorik haardrooglkappen ... 49,95
Tafelgrills vanaf
79,95

• Dag en nacht service op diepvriezers
• 24 uur service op wasautomaten etc.
• Vakkundige reparaties en aansluitingen
• Eigen onderdedenmaguztyn
• Wfl staan 365 dagen per jaar voor u klaar
• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondidties

GROOTHANDEL

Dubbeldeurs koelkasten
240 liter vanaf
478,—
Komibikiast 3öO liter - 190 liter
koel, 160 liter vries
828,—
Tafelmiodel koelkast + Etna 4-pits
kookplaat, incl. afd... kompl. 479,—

IET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

Voor de feestdagen
FEESTELIJK LANGE
JAPONNEN EN ROKKEN

engelo <gid.>

Musketiers

CONFECTIEBEDRIJF

4 vol
bars

kaarsen

gezelligheid

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

1
V-/

0
H

J*
0

0

0
^
0
2
0
0
H

o
o

É

0

0
0

Teunissen - Ruurlo
JAPONNEN
van .
PAKJES
vanaf .

Adventsterren

iAMMERS

nu overal
airconditioning

MANTELS
van

o.a.:

75,--300,
50,- - 200,
70,

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop :
CITROEN 2CV4
FORD ESCORT
PORJD TAUNUS 1600 L
FORD TAUNUS 1600 L
OPEL, KADETT Station
PEUGEOT 404 Diesel
SIMCA 1100 LX
SIMCA 1801
VW Variant

BLOUSES
vanaf
BONTJASJES
vanaf

1

Zet uw auto op nieuwe banden. Tot het
nieuwe jaar geven wfl

o
o
1-

40% korting
OP ALLE SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTINK
OFF. TOYOTAJ3EALBR

Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05783-1256

r—
<

H
O

diverse soorten

kerstboompieken
prachtige druipkaarsen
kerstbakjes
enz. enz.

elkoop
Hengelo, tel. 05753-1787
Linde, tel. 05752-6641
Ruurlo, tel. 05735-1541
Vorden, tel. 05752-1352

O

O
O

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

OUDEJ AARSBAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
zaterdag 18 december in zaal

„DE LUIFEL"

Te koop wegens retour
vracht Griekenland:

1000 kisten
navel-sinaasappelen

ledereen ontvangt een
leuke attentie

van plm. 20 kilo - A-kwaliteit

Bestel viroeglijdig uw SALADES
voor de komende feestdagen!

voor de ongelofelijke
prijs van

Beleefd aanbevelend,
F. Klein Bluemdnik

VOOR DE KERST NOG VLUG EVEN

0

<
1971
H
1971 O
1971 0
1973 11968
Y—
o
1970
1976
1—
1972
<
1970

Orkest: ASTRA COMBO

ROKKEN
vanaf

O

'OYOTA

Zondag 19 december

kerst-artikelen

Japonnen vanaf 89,50

tel.O5753-1461

Dansen

Alle soorten

Dorpsstraat 11 - RTJUKLO - Telef. 05735-1312

GEZELLIG EN VOORDELIG WINKELEN

f 17,50 per kist

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

RUURLO
Vrijdags koopavond

Gratis koffie

UW MEUBEL SPECIALIST!
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

B. LEFERINK
Z.E.-weg 6 - TOLDIJK - aan de weg DoetinchemZutphen - Telefoon 05755-354

Donderdag 16 december 1976
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN
Uitgangspunt bij vaststelling gemeentebegroting Vorden
„Lief zijn voor elkaar
Over niet al te lange tgd zullen in het
De woordvoerders van de verschillende frakties hebben het college van B. en W. dinsdagavond, tijdens de behandeling van de begroting 1977, niet al te moeilijk gemaakt.
Integendeel zelfs, want door de heren raadsleden kwam duidelijk tot uitdrukking dat
de raad in Vorden momenteel beter funktioneert dan in het verleden het geval was,
waardoor in het „vooroverleg" (commissievergaderingen) vruchtbare besprekingen

plaatsvonden. Dit heeft onder andere geresulteerd in een goede begeleiding van de
kant van het college. Deze positieve ontwikkeling werd door alle frakties onderstreept
in beschouwingen „met een schouderklopje".

'Dat neemt niet weg dat de frakties de begroting toch uitvoerig onder de loupe namen. Veel aandacht werd gevraagd voor
het probleem van de scholen in het buitengebied. Alle fraklties zagen de toekomst
met betrekking tot het blijven voortbestaan van deze scholen somiber in.
Namens de ODA-fraktie hield de heer J. F.
Geerken een algemene beschouwing waarin
hjj met (vreugde de voorzieningen de revue
liet passeren, die het afgelopen jaar tot
stand zijn gekomen.
Op een vraag van hem wanneer een aanvang wordt gemaakt met het bouwen van
woningen op het terrein Haverkamp, deelde burgemeester Vuniderink mede dat de
plannen momenteel ter visie liggen.
J. F. Geerken
C.D.A.:
„vreugdevol
jaar"

menteel 25 leerlingen, terwijl voor twee
leerkrachten 26 leerlingen nodig zijn) om
tijdelijk een tweede leerkracht uit gemeentemiddelen te financieren. Burgemeester
Vunderink stond zeer sceptisch tegenover
dit voorstel. „Dit zal de provincie nooit
goedkeuren. Bovendien betekent dit een vrij
zware belasting voor de gemeente, terwijl
andere scholen in het buitengebied zich
met eenzelfde vraag tot het gemeentebestuur zouden kunnen wenden," zo argumenteerde de voorzitter.
Met betrekking tot het blijven voortbestaan van deze Medler-school merkte de
heer J. Bosch (PvdA) op: „Veel hangt af
van de natuurlijke aktiviteiten van de mensen in het Medler!"
De heer Geerken bepleitte snelle verbetering van de Oude Zutphenseweg. Voor een
apart fietspad is de ruimte onvoldoende.
Wel zal worden bekeken of de weg verbreed kan worden, aldus antwoordde de
heer Vunderink.
Mr R. A. v. d.
Wall Bake
V.V.D.:
„neutrale
school"

Rouwcentrum
Op de vraag van de heer Geerken of het
rouwcerutrum volgend jaar in gebruik genomen gaat worden kon de voorzitter nog
geen konkreet antwoord geven. Doordat
de Moniuta-iStichting een stukje terrein van
de Her&tellinigisioordlveT. De Decanije niet
kan kopen is er een vertraging ontstaan.
„Wel is inmiddels een voorlopig schetsplan
gemaakt," zo deelde burgemeester Vunderink mode.
Eveneens op opmerkingen van de heer
Geerken maakte de heer Vuniderink bekend dat er met de plaatselijke ruitervereniging besprekingen zijn geopend over 'n
manege. Wat betreft de plek waar deze
manege zou moeten worden aangelegd,
wees de voorzitter erop dat initiatieven
moeten komen van de kant van de ruitervereniiginig zelf.
De raad zal binnenkort de beschikking krrjgen over een rapport waarin de slechte
staat van de riolering in de Molenweg is
aangegeven met daarbij gedetailleerde gegevens over de wrjKe van herstel. Dit werd
de heer Geerken toegezegd.
Een suggestie van de ODA om een aan_
koopcommissie in het leven te roepen over
de vervanging en aankoop van groot materieel vond een gewillig oor bij het college.
Aandacht vroeg de heer Geerken voor de
veiligheid van de uitritten van de nieuwe
brandweergarage. Dit punt is momenteel
in bestudering bij gemeentewerken.
Medlerschoo!
In verband met het teruglopen van het
aantal leerlingen voor de buitenscholen
vroeg de heer Geerken zich af of hier een
streekschool uitkomst zou bieden. B. en W.
zegden toe in positieve zin hieraan te willen meedenken.
De heer D. Krol (BvdA.) deed later in de
vergadering de suggestie om in het geval
van de Medlerschool (men heeft hier mo-

Droogteschade
Mr. R. A. v. d. Wall Bake (VVD) wees tijdens zijn algemene beschouwing op de
de droogte getroffen landbouwers. De
Vuniderink deelde desgevraagd mede d
1977 geen kosten meer op het budget zullen drukken. B. en W. verwachten dat met
de hulpverlening aan de landbouw een bedrag gemoeid zal zijn van ruim l miljoen
gulden, waarvoor 10% voor rekening van
de gemeente zal zijn.

Uitvoerig ging de heer v. d. Wall Bake in
op het gronduitgiftebeleid van de gemeente Vorden. Hij drong er bij het college op
aan de regels niet al te star te hanteren.
In verband hiermede merkte voorzitter
Vunderink op dat het bestemmingsplan
Kranenburg en het dorp Vorden niet op één
noemer gezet kunnen worden. „Kleine kernen voor de autochtone bevolking, terwijl
bij het dorp Vorden mede een bepaald migratiesaldo vanuit Zutphen moet worden
opgenomen."

Bestemming Jeugdcentrum
Op de vraag van de heer v. d. Wall Bake
of er al een bestemming is voor het jeugdcentrum antwoordde de heer Vuniderink dat
de aanivanlkelrfke plannen om hier in de toekomst een parkeerterrein aan te leggen
hoogstwaarschijnlijk niet door zullen gaan.
In de commissie komplan is namelijk tot
uitdrukking gekomen dat er geen behoefte
bestaat aan uitbreiding van de parkeerterreinen. Wanneer er ten aanzien van het
jeugdcentrum iets concreets is te zeggen,
zal het Stichtingsbestuur zo snel mogelijk
geïnformeerd worden.

jeugdcentrum wel scholen hier hun gymles ontvangen. Tenminste wanneer straks
wordt begonnen met de verbouw van het
huidige gymüokaal tot brandiweergarage en
en zolang de te bouwen zaal achter helt gemeentehuis nog niet klaar is. Omdat deze
werkzaamheden gelijkertijd zullen moeten
plaatsvinden (hier komen we verder op in
het verslag nog nader terug) dan zal ongeveer een half- of driekwart jaar moeten
worden uitgeweken naar het jeugdcentrum.
Met betrekking tot opmerkingen voor een
streekischool, zou de heer v. d. Wall Bake
deze school (een „neutrale" school) gaarne
verwezenlijkt zien op de Kranenburg. „Helaas las ik dat de kardinaal tegen oecumene bij het onderwijs is, 'hoe moet dit dan,"
zo vroeg hij zich af.
Terloops bracht de heer v. d. Wall Bake
ook de gewestvorming ter sprake. „Spijtig dat het niet mogelijk is om de Achterhoek als éénheid te laten opereren.

Woningzoekenden
Wat betreft het aantal woningzoekenden
in Vorden deelde wethouder Bogchelman
zijn partijgenoot mr. v. d. Wall Bake mede
dat er momenteel in Vorden 120 woningzoekenden zijn, waarvan er 20 in Vorden
wonen en werken; 52 buiten Vorden werken en hier wonen en 48 „andere gevallen".
Verder staan er 49 mensen op de lijst voor
een bejaardenwoning, waarvan 25 woonachtig in Vorden.
De heer J. Bosch die namens de fraktie
van de Partij van de Arbeid het financiële
aspekt van de beschouwing voor zijn rekening nam, had in de krant een interview
met burgemeester Vunderink gelezen
waarin deze er op wees dat de gemeente
Vorden voorzichtig moet zijn in haar uitgavenbeleid.
Volgenis de heer Bosch is er geen enkele
redenen tot grote somberheid. De gemeente beschikt over aanzienlijke vrije reserves,
waarvan een bedrag van ƒ 1.167.000,—
zichtbaar is. Bovendien zullen er hier en
daar nog we wat „onzichtbare spaarcenten" zijn opgeslagen, zo merkte hij op.
De heer Vunderink verduidelijkte dat voorzichtigheid geboden is. Vorig jaar was er
een post onvoorzien van bijna zes ton en
dat is nu gehalveerd.'„Wanneer we de gehele wensenlljst willen realiseren dan krijgen we tekorten, vandaar dat we voorzichtig moeten zijn," aldus de heer Vunderink.

onlangs hebben besloten een aantal treinen
in te krimpen. Voorts kan men wel iets
zuiniger zijn met de energie. De kerk in
het dorp wordt namelijk verlicht van 's
avonds laat tot 's morgens vroeg en dat
vond de heer Ploeger wel iets teveel van
het goede.
Voorts kan deze verlichting „verblindend"
werken. B. en W. zijn dit ook ter ore gekomen en zullen dit euvel laten verhelpen.
Wat betrefit de rekonstruktie van 't zwembad kreeg de heer Ploeger te horen dat
deze rekonistrukitie is aangemeld bij de
DACW. „'Het zwemJbad heeft de gemeente
(nog) niet gevraagd om een bjjdrage," zo
vertelde burgemeester Vunderink geruststellend.

Sportvelden
Naar aanleiding van vragen van de heer
Ploeger omtrent de wenselijkheid van een
vierde sportveld voor de voetbalvereniging
Vorden, deelde wethouder Bogchelman mede dat momenteel twee veilden in betrekkelijk goede staat zijn; het derde veld is
minider goed bespeelbaar. De heer Bogchelman verwachtte niet dat een vierde
veld op dit moment erg urgent is, mede
doordat de zaterdagafldeling van Vorden is
overgegaan naar Ratti.
De velden bij Ratti zijn minder goed. Deels
doordat de terreinen hebben geleden door
de aanleg van gasbuizen en doordat er volgens de heer Bogchelman te lang is doorgespeeld. O.a. toernooien.
In zijn totaliteit bezien is de wethouder
van mening dat zes velden voor Vorden en
Ratti samen toereikend zijn. „Al weet ik
natuurlijk niet hoe het ledental zich zal
ontwikkelen," zo zei hij.
De heer L. de Boer (Vordens Belang) ging
in zijn beschouwing in op de door B. en W.
genoemde vrije reserve van ƒ205.000,—.
„Het is best mogelijk dat dit bedrag hoger
kan zijn," zo meende hij, vandaar een verzoek aan het college om meer gegevens,
het liefst in een gedetailleerd overzicht gekoppeld aan een venwachtingsfbeeld voor
de komende vijf jaren. Burgemeester Vunderink vond dit wel een beetje moeilijk
omdat zo zei hij, de uitkeringen uit het
gemeentefonds niet te overzien zijn.
L de Boer
Vordens
Belang:
„rampenwagen
noodzakelijk"

Rampenwagen
Blï^oonde
<
de heer De Boer zich bij de
toezegging van B. en W. dat in de toekomst meer aandacht izal worden besteed
aan het welzijn. Door verschillende sprekers werd B. en W. deze avond verzocht
om „stil alarm" ejd. (dus alle zaken de
brandweer betreffende) hoog op de urgen•tlielrjslt te plaaltsen.

J. Bosch
P.v.d.A.:
„openbare
kommissievergaderingen"

Openbare
kommissievergaderingen
De heer Bosch, die een voorstander is van
openbare comirniseievergaderingen, kreeg
van de voorzitter te horen dat commissieleden hieromtrent best zelf initiatieven
mogen ondernemen.
De heer Bosch hoopte dan ook wanneer
volgende maand de „nieuwe prioriteitenlijst" aan de orde komt, hierover in het
openbaar gediscussieerd zal worden.
Een verhoging van de plaatselijke belastingen zoals die door B. en W. in haar aanbiedingsbrief is aangekondigd, is volgens
de heer Bosch niet nodig. Burgemeester
Vunderink antwoordde hierop dat hier legesverhogingen bedoeld worden en geen
belastingverhogingen.
De heer A. Ploeger (PvdA) adviseerde B.
en W. attent te blijtven nu de spoorwegen

De heer De Boer ging hier uitvoerig op in,
waarbfl hij pleitte voor een zgn. „rampenwagen". Gezien onder meer het relatief
groot aantal verzorgingshuizen in de gemeente Vorden achtte hij een dergelijke
wagen noodzakelijk. Dit impliceert volgens
de heer De Boer dat het niet de juiste oplossing is om het huidige gymlokaal te
verbouwen tot brandweergarage. Ruimtegebrek etc.
Burgemeester Vunderink wees erop dat een
aparte rampenwagen in Vorden niet nodig
is (advies inspektie brandweer). 'Bovendien
worden in gewestelijk verband t.z.t. voorzieningen getroffen.
Het huidige gymlokaal izal iets worden uitgebouwd, zodat de brandweerauto's erin
zullen ,passen', adus werd de heer De Boer
te kennen gegeven.
De begroting werd hierna door de raad
aangenomen. De overige agendapunten komen in het Oontact van volgende week aan
de orde.

FOTOSTRIPVERHAAL

VAN DE

KERKEN
KERSTZANG VORDENSE KOREN
Het is in Vorden reöds een goede traditie
geworden, dat drie Vordiense zangkoren
HDN KBRSTZAJNG ZIN-GEN in de tfld van
Ajdvent en Kerslt.
Dit jaar is dat gesteld op ajs. zaterdagavond 18 decemlber in de Hervormde dorpskerk te Vorden.
Ajan deze Kersitzang nullen meewerken:
het Vondenis Daimesikoor (ddr. de heer Best),
de dhr. Gemengde Zangver. „Excelsior"
(dlir. de heer Niuis) en Het Vordens Mannenkoor (dar. de heer Nflhof).
Het orgel wordt bespeeld door de organist
van de genoemde kerk de heer Rudti van
Straten. Enkele gedichten zullen gezegd
worden door ds. Krajenbrdnk, Hervormd
predikant. De kerk zal stemmig versierd
zijn. De kaarsen in de twee grote kronen
zullen branden.
Iedereen is hartelijk welkom voor deze
Kerstzang: koorzang, samenzang, orgelspel, declamatie.
BIJZONDERE KERKDIENST IN DE

De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg (waarin vertegenwoordigd zijn de beide RjK. parochies, de Gereformeerde kerk
en de Hervormde kerk) nodigt iedereen
graag uit voor de kerkdienst in de tijd van
AxJivent en Kerst op a.s. zondagavond 19 december in de Christus Kondngkerk aan Het
Jebbtinik te Vorden.
Aan deze dienst hopen mee te werken: het
kerkkoor van de Kranenburg Cantemuis
Domino, onder leiding van de heer A. Wissink, leden van de plaatselijke Raad van
Kerken, mevrouw Groot Nuelend-Rossel,
declamatie en ds. Krarjenlbrink.
Samen willen de kerken, de gelovigen HOREN en ZINGEN van het Heil dat gekomen is en dat komt in en door het geboren
Kind in de kribbe van Beltlhlehem: Jezus
de Ghnistus.
Laiturgieën worden gestencild en uitgereikt.
Het thema voor de toespraak, de meditatie
luidt: „KERSTFEEST: franje en feit
".
U bent hartelijk welkom, a.s. zondagavond
19 december.
SOLIDARIDAD . . .

In vele kerken in ons land, zo ook in Vorden, zal op de 4e AJdvenlts-aondag, a.s. zondag 19 decemiber, gehouden worden de Interkerkelijke akltie voor Latijns (Zuid)
Amerika: „SOOIDAiRIDAD'', waarmee elk
jaar in de Adventstijd aandacht wordt gevraagd voor de noden en problemen in dat
uitgestrekte continent (Zuid-Amerika) en
voor het werk dat door kerken en christelijk geïnspireerde organisaties en groepen
wordt gedaan, vooral aan de basis.
Vorig jaar was gelukkig de opbrengst van
deze Interkerkelijke Advents-aktie groter
dan ooit, namelijk ƒ 2,1 miljoen.
M een brief van het Hervormd Werelddiakonaat wordt daar echter nood-gedwongen aan toegevoegd: dat de situatie in Latijns Amerika in de voorbije jaren is verslechtend en wordt gekenmerkt door een
toenemende hardheid en onderdrukking.
Daadwerkelijk aktief meeleven en meedoen
met deze gezamenlijke Advenits-aktie voor
SOLJJDARIDA1D («* solidariteit) is dan ook
zeer gewenst.
VOLJK)ENDE LOGEER-ADRESSEN
VOOR AMERIKAANS STUDENTENKOOR

Mede dank zij de berichten in deze rubriek
van Oontact ontvingen we (fam. Kr.) gelukkig voldoende adressen, slaapplaatsen
voor het Studentenkoor van het Mc Pherson College te Mc Pherison, Kansas, USA.
Het koor van genoemd college (directeur
dr. Jan van AsseUt, oud-Vordenaar) hoopt
hier te arriveren op vrijdag 21 januari en
reist weer verder op maandag 24 januari.
Er wordt voor dat weekend een programma opgeslteld.
Het koor hoopt mee te werken aan de kerkdienst op zondagmorgen 23 januari in de
Herv. kerk. (De liederen die zfl zingen,
worden vertaald. Ze zingen zelfs ook een
„Hollands lied"). Verder zingen zfl op genoemde zondagavond, 23 januari.
De Logeer-families ontvangen uiteraard te
zijner tijd ttfdiig nadere gegevens. Nu alvast
hartelijk dank voor de spontane medewertónig!
VOORLOPIGE OPBRENGST KERSTAKTIE RAAD VAN KERKEN

Zaterdagavond j.l. is in „de Voorde" geteld
de opbrengst van de kollekte ten bate van
de Kerstaktie van de plaatselijke Raad van
Kerken. De voorlopige opbrengst is rond
ƒ5800,—. Een aantal lijsten moet nog binnenkomen. De voorbereidende commissie ia
zeer blij met deze góéde opbrengst. Zo kan
de Raad van Kerken velen een Kerstgroet
en attentie doen toekomen. Allen die meegewerkt en gegeven hebben hartelijk dank!

praktische tips
voor fotografen

in de vorm van
eenfoto-drieluik
Als we met vrienden zijn, praten we nog wel eens over fotograferen. Dan
blijkt, dat veel mensen het moeilijk vinden om goede onderwerpen te
vinden. Ze begrijpen dan niet, dat ik m'n kamera altijd bij de hand heb om
elke fotokans te benutten. Het is duidelijk, dat er veel "hoogtijdagen-,
fotografen'' zijn, mensen dus, die de kamera gebruiken in de vakantie, in
de decembermaand en tijdens een dagje uit. Daarom ben ik zo blij, dat er
nu een boekje is verschenen, dat iedereen, die foto's wil maken, kan
helpen om ook in het alledaagse leven goede fotomotieven te vinden. Dat
boekje zit verpakt bij een mooi uitgevoerd fotoalbum. En het heet: "Zo
maakt u uw eigen "het-hele-jaar-door-fotoboek".

NIEUWS

En door die titel ontdek je, dat er voor veel vrijetijdsfotografen nog een tweede probleem is: wat ga je
doen met de foto's, die je hebt gemaakt? Het mooiste
is ze inplakken in een album. Dan is het ook leuk om
zo'n album een beetje te "versieren". En om onderschriften te zetten bij de foto's. Er een soort verhaal
van te maken, waarin een periode uit je leven wordt
vastgelegd in de vorm van een persoonlijk fotoboek.
Ook daarover gaat het in het boekje, dat ik zojuist heb
ontdekt in de fotohandel.

De drie foto's boven dit stripverhaal heb ik overgenomen uit dat boek. Het staat boordevol tips om
goede foto's te maken. Het geeft meer dan honderd
ideeën om bijzondere, maar ook alledaagse motieven
te vinden. Het geeft ook waardevolle adviezen om
een "het-hele-jaar-door-fotoboek" te maken. Het album, 't boekje en de bijbehorende stickers zijn tot 15
november a.s. Verkrijgbaar bij uw fotohandelaar voor
een érg aantrekkelijke prijs. Geen gek idee voor de
decembermaand als geschenk!

Openbare
biblotheek
In de periode van 20 tot en met 81 december a. s. zal er over de 'boeken en platen die
te laat ingeleverd worden geen boete geheven worden.
Dit vooral om degenen tegemoet te komen,
die nog „oude" boeken en platen thuis hebben en die de bibliotheek wel erg graag
terug zou zien. Dus: hebt u nog iets In te
leveren, doe het dan in deze periode.

voor u

ttft

gereserveerd

Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank

KERSTKRANSEN
BEL 1877

BRENGEN WIJ ONZE
DAMESMODE TEGEN

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de
te houden op DINSDAG 21 DECEMBER 1976,
s avonds half aoht in zaal Smit, Dorpsstraat, Vorden.

Verkorte agenda:
1 Opening
2 Aanwijzing van een secretaris en stemopnemers
3 Notulen
4 Aanwijzing van twee leden belast met de voorlopige vaststelling van de notulen
5 Balans, resultatenrekening en vaststelling daarvan. Verslag over het afgelopen boekjaar
6 Bestuursvoorstel betreffende het voordelig saldo
7 Bestuursverkiezing
8 Verkiezing Raad van Toezicht
9 Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap aan
de uit het werkgebied vertrokken leden
10 Mededelingen
11 Rondvraag
12 Sluiting

A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat - Vonden

damesjaponnen
89,00

75,00

59,50

WEEKAANBIEDING

DAMESMOCCASINS
molière leer met rubberzool, maten 36/42

dames-overpull's
29,75

25,00

19,95

WULLINK

14,90

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

teKÜel en mode

/choolclerman
raadhuisstraat tel 1367 vonden

Wenst u voor de komende
feestdagen nog

WACHT DAN NIET
TE LANG
Uw tapijtzaak:

Decembervoordeel

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

NU EEN KLEURENTELEVISIE KOPEN

HELMINK

TEGEN ZEER LAGE PRIJS
„ERRES11
Een 66 centimeter grootbeelti kleurentelevisie met
12 voorkeur stations. Nu voor een decemberprijs -f QQC
zolang er voorraad is
l %f */Oj'

ROSE D'ANJOU
3 flessen

10,10,-

COTEAUX DE L'ARDECHE
6 flessen
AANBIEDING VAN HET VAT:
OLD MEDIUM SHERRY
van 6,45 per liter voor .

5,95

WITTE VERMOUTH
van 4,50 per liter voor .

4,25

PRACHT KALENDER (OUDE MEESTERS)
GRATIS

2295,-

DAGBLAD TELEGRAAF
wraakt

AGENT
2045,-

Geen
Tel. itnMchjtiTiigen 1©17.

VOOR AL UW
KËRSTARTÏKELEN
VERLICHTING, KAARSEN,

2225,-

KANDELAARS, BALLEN, PIEKEN,

.SCHAUB LORENZ"

SLINGERS, SNEEUW

Een kleinbeeld kleurentelevisie met 51 cm beeld.
Voor de kleinere huiskamer en in een wandmeubel
zeer geschikt. Model 1742 met de nieuwste techniek. Decemberprijs

KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN

1560,-

GRAMMOFOONPLATEN - MUSICASSETTES
Onze sortering is belangrijk uitgebreid. Kom vrijblijvend kijken of er iets voor u bij is!

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Boerstoel

STEREO KOMBINATIE „ERRES"
stereo radio, versterker, platenspeler en geluidsboxen. Decemberprijs

t..

stereo radio, versterker, cassetterecorder en geluidsboxen. Decemberprijs

Mengen iwwr u bijstaat

STEREO KOMBINATIE „SCHAUB LORENZ"
combinatie van radio, versterker, platenspeler en
cassetterecorder. Model 7100. Zonder geluidsboxen. Decemberprijs

795,-

Burg. Galleestraat 12 - Vorden
Telefoon 1364

met vier golfbereiken en 2 x 1 1 Watt kontinu. Aansluitingen voor platenspeler en recorder. Zonder
geluidsboxen

Zware eiken meubels

Bijpassende geluidsboxen

af fabriek

-

STEREO PLATENSPELERS

199,
100,-

Alles met volledige garantie
Inruil mogelijk
Eigen technische dienst
Antennebouw voor TV en radio

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Maak de feestdagen
nog feestelijker met bloemen
Voor een

STEREO TUNER VERSTERKER „ERRES"

met geluidsboxen in verschillende uitvoeringen.
De prijs vanaf

't is Koerselman
waar men slagen kan

Insulindelaan 5 - Vorden
telefoon 1567

STEREO KOMBINATIE „ERRES11

•
•
•
•

MOSELBLUMCHEN
4 flessen
..........

zolang de voorraad strekt

.SCHAUB LORENZ"

Bijpassende geluidsboxen

DECEMBERMAAND WIJNAANBIEDING

BIJVERDIENSTE

.SCHAUB LORENZ"

de nieuwste uitvoering met afstandbediening.
Model 1849, grootbeeld 66 cm. Ongekend bedieningsgemak voor een decemberprijs van

SMIT

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

„ERRES"

model 1744 met 66 cm grootbeeld, 8 tiptoetsen,
handige bediening doormiddel van schuifregelaars
Decemberprijs

Slijterij - Vinotheek
Telefoon 1391

nieuwe
vloerbedekking

SPECIAAL VOOR U !!

Een luxe grootbeeld kleurentelevisie voorzien van
12 tiptoetsen, zenderindicatie, twee frontluidsprekers, hoofdtelefoon en extra luidsprekeraansluiting
Decemberprijs

De volledige agenda, de balans en resultatenrekening, alsmede de
lijsten met kandidaten voor de vacatures in bestuur en Raad van Toezicht liggen vanaf heden op het kantoor van de bank voor de leden
ter inzage.
Het Bestuur.

35,-

damespullovers en
puli's
19,90

nu slechts

W.A.

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

ZUIVER BOTER EN AMANDEL

VOOR DE A.S. FEESTDAGEN

„Vorden",

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomfafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets
Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonkamer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur or na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

exclusief
kerstarrangement
of een gezellig BOEKET
of een prachtige PLANT
of een mooie PLANTSCHAAL
of een fleurig KERSTSTUKJE
of uw ANDERE WENSEN

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Tel. 1334

Voor de vele blijken van
medelefvien wiedke wij mochiten ondervinden na het
overlijden van mgn lieve
vrouw, oniae aorgzame moeder en oma

AJAiD PASSOH1HR

Gerrie Dijkimuivan Barneveld

gaan trouwen op donderdag 23 december
a.s. Huwelrjkdbievestiging in het stadhuis
te Nunspeet om 14.30 uur.

betuigen wij onze oprechte
dank, het was ons tot een
grote steun.

Kerkelijke inzegening om 15.15 uur door de
weleertwaande heer ds. F. J. Veldman in de
Ned. Hertv. Sionskerk.

Jong Geüire: sport- en spelavond o.a. dioelschieiten,
sjoelen, dammen, bussenen pijltjes gooien, buksschieten enz. Na afloop
Bingo. Aanvang 8 uur in
Exeüse Molen.
Te koop een panty dtroog
beuken openhaard hout.
J. Klein. Tiesstink, Almenseweg 54, tel. 1687.
Betgdn januari a.s. begint er
een nieuwe cursus Praktij kdiploma Boekhouden. Opgave bij D. Lftiichies, Noorseweg 8, Gorssel, telefoon
05759^2873.
Te koop: mooie kerstbomen
alfle maten. Peppelman,
KerWhofllaan 3, Vorden.
Te koop: DAlF 33, bj. 1970.
B. Helmink, De Bongerd
21, Vonden.
Hiuip in de huisihouding gevraagd. Aanmelden op
maandag. Mevr. Bosboom,
Ziutphenseweg 40, tel. 2091.

wil graag aan al uw wensen voldoen voor de
kerstdagen, vandaar deze

Receptie van 17.<XHL8.00 uur in „Het Centrum", Dorpsstraat 8 te Nunspeet.

Uit aller naam:
E. J. Dijkman
Vorden, decemiber 1976

WARME BAKKER
OPLAAT

JOKE MAALJDERJINK

BESTELLIJST

December 1976
Nunspeet, Treubstraat 80
Warnslveld, Uizerlhorsit (2

. . . . WEINACHTSSTOL

Toekiomstiig adres:
Mauvekant 40, Nunspeet

KRENTEBROOD met spijs 5,—

In plaats van kaarten

Boomkwiekeirij Tuincentrum

M. G. Spiegelenberg
Rjuiurloseweg 26, Vorden,
telefoon 05752-1464.

WILSON
GLENNY

gaan trouwen op dondendag 23 december
a.s. om 13j30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

tv* i

Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
14.00 uur in de Ned. Hertv. kerk te Vorden
door ds. J. Veenendaal.

Stijl

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in zaal Smit te Vorden.

Kerstbomen
Omorikol
iets apartts
alleen bij:
BoomCkiweikerrj Tuincentrum

M. G. Spiegelenberg
Riuunloseweg 26, Voorden,
telefoon 05752-1464.

5,—

.

KRENTEBOLLEN

....

ROOMBOTER
AMANDELKRANS

11-

. . . . ROOMBOTER
AMANDELSTAAF

è 5,—

. . . . KERSTTAARTEN
10,— - 12,50 - 15 —

De puur natuurlijke souplesse van
scheerwol, vertaald in stijlvolle pakken.
Wilson & Glenny slaagt erin,
nonchalance en elegance onnavolgbaar
te verenigen in één kostuum.

Toekomstig adres:
Fr. Beatrixstraat 29, Moordrecht

. . . . SLAGROOMGEBAK
....

eksklusief bij hcrenkledingspecialistc

HAZELNOOTGEBAK

. . . . BAVAROISGEBAK
. . . . CAKE

IcKliel en mode

....

/chooklermcifl

Door een nooidlotltig ongeval werd heden uit ons
midden weggenomen onze beste schoonzuster en
tante

KERSTTULBAND

. . . . APPELTAART

raadhuisstraat 1*11307 vonten

....

TONIA CHRISTINA GRUNDMAN
weduwe van E. J. Kreunen

SAUCIJZEBROODJES

. . . . APPELCARREES

MEDEDELING

. ABRIKOZENGEBAK

Aan onze patiënten
Gezien de groei van de gemeente Vorden, de stijgende medische consumptie en de toenemende druk van de
ovenheid om te streven naar praktijkverkleining zagen wfl ons genood^
zaaJkit naar een 3e huisarts uit te

Vonden, 7 decemiber 1976
De Slteege 2i2
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Wilt u deze lijst s.v.p. uitknippen en inleveren voor
dinsdag 21 december

NAAM:

Tot onzse grote voldoening' vonden wij een collega,
die, na enkele vakantie- en weeikeiwJwiaarnemingen voor ons, graag vaste voet wilde zetten op
Vordense bodem.
Zoals ü wellicht al hier en daar mondeling' ver 5
nam, doelen wij op dr. H. H. P. Vaneker, die zich,
met onze volledige medewerking, per l januari
1977 te Vorden zal vestigen.

Door een noodlottig1 ongeval werd uit ons midden
wegigenomen onze beste vriendin
TONIA CHRISTINA GRUNDMAN
weduwe van E. J. Kreunen

ADRES:
U kunt ook telefonisch bestellen, ons nummer is 1373 !

Dr. Vaneker zal, samen met zyn
vrouw, de praktijk uitoefenen op
Zutphenseweg 58.
Spreekuur volgens afspraak. Telefoon
2432.

op de leeftijd van 71 jaar.
Vorden: J. Vrieze-Bannink
J. van Druten
F. van Druten ^Vrieze
Neede: R. Oigtenlbarg
H. Lagtenbarg-Vrieze

WARME BAKKER

OPLAAT

De vestiging van collega Vaneker houdt tevens
in, dat wij vanaf l januari 1977 voooiLopig onze
praktijk sluiten voor nieuwe patiënten. (Wat betekent dat zij die na l januari 1977 nieuw in
Vonden komen wonen, patiënt worden bij dr. Vaneker) .

Vlorden, 7 december 1976
De begirafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dorpsstraat - Vorden

Met ons drieën hopen wq naar een optimale gezondhedidistoorg in ons dorp te streven.
Hoogachtend,
G. H. Sterringa
E. J. van Tongeren

Zoekt u voor de feestdagen
een nieuw

bankstel
eethoek of
kast

VOOR4LVW

Modecentrum
Teunissen - Ruurlo
OOK VOOR SPORTIEVE EN

DE RAAD VAN KERKEN
TE VORDEN/KRANENBURG

GEKLEDE HERENMODE

We nodigen u gaarne uit voor de

zie onze enorme Icollektie

interkerkelijke
Advents Kerstdienst

KOSTUUMS
2- en 3-delig vanaf

285,-

WOONVISIE-MEUBELEN

op a.s. zondagavond 19 december.

KOLBERTS
vanaf .

115,-

Plaats: de Christus Koningkerk,
Het Jeibbink.
Aanvang: 19.00 uur.
Koorzang van het kerkkoor:
..Cantemus Domino1'.

KWALITEITSMEUBELEN

Wapen- en Sporthandel

PANTALONS
vanaf .
COATS
vanaf .

Secretariaat van de Raad van Kerken:
Het Wiemelirik 4, Vorden.

JAGERSJASSEN
vanaf .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B

Zutphenseweg - Vorden
LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Bij de Warme Bakker

ECHTE
WEIHNACHTSTOLLEN

komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is !

Slgarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
R R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

10 —

. . . . APPELGEBAK

Vorden: W. A. Kreunen
G. Kreunen
D. J. Kreunen-Jansisen
Zutphen: H. Kreunen
Nichten en neven

Telefoon 1283.
Ai kerelt- en nieuwjaarskaarten verzonden ? Een
grote sortering1 vindt u bg
Sigjmiag. D. Roertsma,
iDorpstsitraat 6, tel. 1553.

3,

.... ZACHTE BROODJES

BERTA TIESSINK

Attentie !

Poeliersbedrijf
W. ROSSEL

. . . . ROZIJNENBROOD

en

Dat kan bij de

Bestel woegtgdig uw verse
kerstkalkoen, kip, haantjes,
tam konijn, kalkoen- of
kiuikenrollade. Verder alle
soorten wild. Het vanouds
bekende alres:

5-

. . . . HARDE BROODJES

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over
gemeentezaken ?

Inlichtingen:
mevr. Stenger, tel. 6731

3,

GOOF VAN DER PEYL

op de leeftijd van 7il jaar.

VVD!

. . . . KRENTEBROOD

. . . . STOKBROOD

Kerstbomen
alle maten,
ook met kluit.

& 6,50

45,-

169,147,50

JOPPERS
vanaf .

65,-

PARKA'S
vanaf .

105,-

SUEDE JASSEN

149,50

BEL 1877

ASSELT

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

S

iB A. G.

RUURLO

Burg. GaEeesitraat - Vorden

S

Vrijdags gezellige koopavond

Gratis koffie

Tel. 05735-1361

CENTRUM - RUURLO

DISCOUNT

In, deze gezellige tijd dachten wij u te moeten attenderen op enkele bijzonder gezellige slaapkaVERDER WENSEN WIJ U ER6 PRETTIGE KERSTDAGEN
merameublementen voor prijzen waar u van wakker ligt:
EN EEN VOORSPOEDIG 1977
Kerstaanbieding l

Kerstaanbieding II

Kerstaanbieding III

Kerstaanbieding IV

Zwart essen uitvoering

Blank vuren Skandinavisch

Eiken uitvoering

Donker bruin gebeitst

Ledikant I40x 200 cm
2 nachtkastjes
Bovenbouw met verlichting

Ledikant 140 x 200 cm
2 nachttafels
l spiegel

Ledikant 140x200 cm
2 nachtkastjes
Toiletmeubel en spiegel

LEDIKANT 80 x 190 cm

f 450,-

f 625,-

ZIE ONZE ETALAGES
Voor de feestdagen
echt mooie

f GEBR. EYKELKAMP
Rmtrtoseweg 114 -

NACHTKASTJE

f 1050,Kerstbomen

I LAMMERS

Kerstartikelen

VOOR GEZELLIGE KERSTDAGEN

A.s. dinsdag, woensdag en donderdag zijn wij ook
's avonds tot 9 uur geopend en vrydag om 4 uur
gesloten.
Mogen wij uw bestellingen vroegtijdig noteren?

Faling met toast en boter
Soep naar keuze
Ossehaas è, la jiardindére
Bananen-crème
Koffie

ZAAK

29,50

Fa Gebr.
Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054

Wilt u tüdig reserveren?
S

l
Ruime sortering'

KERSTGROEPEN

f

Opening
ALVEEmestvarkensstal!

Kunstgeblttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE
Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

„Woongaard"

— matusurlijfoe ventilatie via nok en
zijwanden
— mechanisch© luchtverversing
boven de hokfken door middel van
het AlFt-iRjCyrOR-isysiteeim

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

- automatisch droogrvoedersysteem

W. J. de Wilde Jr.

KRIBBEN

kinderkousjes
2 paar voor

11,00
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Laat uw kerstwensen
vergezeld gaan van een

bloemengroet
Wt) verzorgen aiw orders zonder
problemen, ook in andere plaatsen

per FleuropInterflora
- gegarandeerd goed -

Tijdig bestellen
voorkomt teleurstellingen !
Bloemenspeciaalzaak

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

verlichting

servetten

ballen

sterren

pieken

grottenpapier

slingers

lint

engelenhaar

mos enz.

sneeuw enz.

VORDEN

Zutphenseweg

Telefoon 1261

BBBIBMBBBBBBHBHMHUHBBHHMHBMHI

KRANENBURG

B.Y.
Rijksstraatweg 134
Wamsveld lAd NBM/MCC
telefoon 05750-16627

BELANGRIJKE DAGEN

Flanellen
hoeslakens

MODISCHE DAGEN

80 x 190

20,00

90 x 190

22,00

120 x 190

24,50
EVEN DIE ANDERE JAPON

Uw zaak:
EVEN DAT ANDERE KOSTUUM

Fruitbedrijf Medler

FOLKLORE

tafellopers

Verder alle soorten kerstversiering
oja. verliichtintg, kaarsen, enz.

^

WEEKENDAANBIEDING

kerstboom-

het landelijk onroerend
goed magazine?
Dat is mogelflk ria elk bfl
het Makelaars Computer
Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Y.L.C. „De Graafschap11 - Ruurlo

ft

kandelaars

Fa Gebr. BARENDSEN

£5fc ^ GROTPAPIER

H. J. Sueters

Ddnsdiag 21 december worden belangstellenden tussen 9.30 en 12.00 uur
in de gelegenheid gesteld de nieuwe
mestvarkenissital op het bedrijf
G. J. Demikers, LanMhorsiterstraat 10
te Hemgelo Gld. te bezichtigen.

Enkele kenmerken van de stal:

500,-

ALLES WAT U NODIG HEBT

planten, Kerstbakjes,
grafstukken enz.

SPECIAALZAAK

MENU

Natiuurl$k kunt u ook eten è la cao-te

Samen .

te kust en te keur

alle soorten

KERSTDINER

i

160,-

KERSTVERSIERING
KAARSEN

Verder ruim gesorteerd in alle

Zutphenseweg, Vonden.

2e Kerstdag verzorgen
wij graag uw

i
lillllllllimillllllHlllllllillllllllllflUIIIM

BOEKENREK

ZIE ONZE ETALAGES

tofl

Wy zijn Ie Kerstdag
de gehele dag gesloten

140,-

Voor diverse maten

FEESTELIJKE
STOFFEN

VOROEiN

80,-

BURO

ZIE ONZE ETALAGES

CAFE-RESTAURANT

120,-

Omdat Ie Kersltdag en
Nieuwjaar op een zaterdag
is hebben wij de verkoop
vrijdag 24 en 31 december
van 9.00 tot 12.00 uur
GOUDRHDNET en
om te bakken
OOX ÖRANGE
JONATHA3ST
GOLT3BN
KELJCIQTJS
OANDPBREN
iSTOOSTPEREN
roodstovers
ZOETE APPELS

WONINGINR|CHTING
MANUFACTUREN

! HELM IN K

VOROF.N ZUTPHbNSEWEG TEL 05752 1514

KERSTSTUKJES MAKEN
MET FLORALIA
22 december a.s. 's middags van 2-4
uur en 's avonds van 8-10 uur In het
Jeugdcentrum.
BBBBI

Deelname gratis ook voor niet-NutsLeden.

Goede en voordelige
damesconffectie
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

Materiaal verkrrjigibaar aan de zaal.
Men kan ddt echter odk zelf meebrengen.
Zorg in elk geval voor fles en /of niet
te groot bakje of schaaltje en een
miesje en tangetje.

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

EVEN KIJKEN BIJ MODEHUIS

Opgave bij:
mevr. iBloesivelid, Het Wlemelink, tel. 1743;
mevr. Groot Bramel, Rjuurloseweig 12, tel. 1351;
mevr. Hesselinlk, Molenweg 15, tel. 1555.

Doe-het-zelf centrum Bouwmaterialen - Keukenshowroom

H. G. BIJENHOF
HumimeQoseiweg 7-20 - HENGELO Gld.
Telefoon 05753-1225
Ook uw adres voor al uw

verf en verfbenodigdheden
Kom vrijiblijvenki een kijkje nemen
in onze showroom!

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
Stofvrij vegen - met bewQs voor politie en brandverMBWlBf
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

H.H. Konijnenfokkers
Wij ontvang-en net als voorgaande
jiaren uw konijnen weer bij

café Eskes
Dorpsstraat 42, Vorden
Dit doen we op vrijdag 17 december
a.s. van acht tot half tien 's avonds
Grote partijen kunnen afigehaald worden
en alles voor de hoogste

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING
WIKKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1976
Kerstdagen
donderdag 23 decemlber

J. FRANKEN

koopavond t.m. 9 uur;

Hentgelo Gld. -

vrijdag 24 december t.m. 4 uur open

Telefoon 05753-11295

