
Donderdag 17 december 1970
32c jaargang no. 37

Uitgave drukkerij Weci'crs c./?. WoltefS
Nieuit'stad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eennuuil per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald - Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 20 DECEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink H. Doop
m.m.v. Kindercantorij
19.00 uur Advents-Kerstzangdienst uitgaande van
de Raad van Kerken
Lied van de week-van de zondag: Gezang 37:1
(uit de 102-gezangen)

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. A. Trapman te Velp
19.00 uur Interkerkelijke Adventsdienst in de
Hervormde kerk

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uui
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs. telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.
Donderdag 24 december 17.00 uur tot en met zon-
dag 27 december 23.00 uur dr De Vries, telefoon
(05752) 1288
Woensdag 30 december 17.00 uur tot en met zon-
dag 3 januari 23.00 uur dr Lulofs, telefoon (05752)
1255

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566
Van donderdag 24 december 12.00 uur tot maan-
dag 28 december 7.00 uur en de week daarna
avond- en nachtdienst J. Wegchelaer, telefoon
(05752) 1566
Van donderdag 31 december 12.00 uur tot maan-
dag 4 januari 7.00 uur en de week daarna avond-
en nachtdienst A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

mia.i mimi
STAND

Geboren: Johan Steven, zoon van B. H. Braakhek-
ke en B. E. Janssen.
Ondertrouwd: J. Stoelhorst en G. W. Bijenhof; A.
H. Boers en M. R. Arfman.
Gehuwd: J. B. }. Gebbink en A. G. Pelgrom; G.
Wesselink en D. Oortgiesen.
Overleden: Geen.

trm« OcAuriwfe opende
N;mst hun bestaande brood— en banketbakkerszaak aan
de Nieuwstad opende firma Schurink nu haar i
aan de Burg. Galléestraat. Voorheen was hier ba.
Schuppurs gevest igd.

De fa Schurink wil de zaak in ongeveer dezelfde .stijl
voortzetten, zoals brood- en banket en aanverwante

(artikelen. Mej. Meenink zal de honneurs in de winkel
waarnemen.

BETALING
ABONNEMENTSGELD
Voor - januari 1971 kan het abonr
geld voor Contact weer worden voldaan op
de volgende manierere

Per giro W5867

Per Raiffciscnbank Vorden

Per Amro-bank Vorden
ten name van drukkerij Weevers

Of ten kantore drukkerij
Nicuwstad 12 te Vorden

HET ABONNEMENTSGELD
BEDRAAGT f 12,- PER JAAR
EXKLUSIEF INKASSO

Wordt u na l januari 1971 een kwitantie
aangeboden, dan komt er ƒ /,— inkasso- en
administratiekosten bij.

Redaktie

Nieuws van
de kerken
Advents-Kerstzangdienst
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg belegt eeD
Advents-Kerstzangdienst op a.s. zondagavond 20 de-
cember in de Hervormde kerk te Vorden, aanvang 19.00
uur.
Aan deze zangdienst hopen vokaal mee te werken Het
Vordens Dameskoor, de Chr is te l i jke Gemengde Zang-
vereniging Excelsi'r. ' - M I ivn Klein Mannenkoor.
( Z i e adve r t en t i e )

Kerstnachtdienst
De Gereformeerde-Hervormde evaiigeii .satiekommis.su'

i ook dit jaar weer een Kerstnachtdienst op don-
derdag 2 1 december om 23.00 uur in de Hervormde
kerk.
Aan deze d i"ns t hoopt \ v e r k e n de C h r i s t e l i j k e
Muziekvereniging Smsum Corda en het K l e i n Mannen-
koor. Organist is de heer Woudxtra . Ds. Krajenbrink is
•jwraugd deze Kcrstnachtdicnst te leiden.

Gemeentevergadering van de
Gereformeerde kerk
In de gehouden gemeentevergadering van lidmaten van
de Gereformeerde kerk sprak vrijdagavond in 't jcugd-
gebouw achter de kerk majoor Walburg, lid van de 2e.
Kamer der Staten Generaal over het oorlogsvraagstuk,
Na een kort v woord tot de aanwezigen in het
oij/.onder tot d-.- spreker door voorzit ter H. W. Groot
Enzc r in l - , majoor Walburg het woord.

Spreker bv-'Mi met i e zeggen dat ir i oorlogsvraagstuh
de orde kwam bij K a i n en Abel in Genesis I.

terwijl het rode paard, beschreven in Openbaringen 6,
met zijn ruiter er op uit was de vrede van de aarde wcu
te nemen. In deze tussentijdse periode staan wij bewo-
ners van deze aarde. Dat is geen sprookje maar een
bijbelse boodschap, aldus spreker. Het produkt van de
oorlog is de zonde en daartegen hebben wij de strijd aan

te binden. Wij moeten niet naar de oorlogs- maar naar
de rechtsorde toe.
De grootmachten d ^^ ld Amerika en Rusland be-
wapenen zich tot t'-ph^Be. en deze weten maar al te
goed dat de oorlog n i e t zien de atoom-
wapens hen in bedwang houden. (Vandaar het atoom-

venl ray , ei ' de rode telefoons.)
De prijs van de v i jhe id is 'Ie w a a k z a a m h e i d . De tn . e
pen dienen dan ook zo goed mogelijk te worden uit-
gerust. Leven in vrede moet de leus zijn. Het gezonde
verstand moet de boventoon voeren. Er staat geschre-
ven: „Gij zult n ie t doden", maar ook „Gij zult niet la-
ten doden".
Onze verworven vr i jheden in ons land t . w . de v r i j h e i d
van het woord, de vrijheid van onderwijs, de v r i j h e i d
van godsdienst, de vrijheid van drukpers, zijn waarden
die a!s het moet verdedigd dienen te worden. Spreker
noemde het g e l u k k i g dat er een overheid is om de on-
gebondenheid van de mens te beteugelen. Vrijheid dient
onbeperkt te x.ijn doch het ma- de , ' t i kwaad
doen. God is een God van l i e f d e , maar ook een God van
toorn en wraak. Veel mensen leven in angst, maar dit
moet onder gelovigen n i e t 7.0 zijn, omdat het geloof
wat anders verwacht.
Spreker eindigde zijn in alle stilte aangehoorde rede-
voering met : „Laten wij bidden én werken" omdat ons
Godsvertrouwen niet beschaamd wordt.
Op dex.e in l e id ing volgde na tle pauze een uitvoerige
besp rek ing we lke /eer leerzaam was voor de aanwezi-
< r " M . Venier werd in deze u,emeent . i 'ver; ;adering a f s che id
genomen van de boekhoduer der kerk, de heer G. Pot-
man, welke gedurende bijna 19 jaar de boekhoduing van
de kerk verzorgde en op eigen verzoek hiervan onthef-
fing vroeg.
De voorzitter dankte de heer Potman voor zijn in al
deze jaren gevoerde financieel beheer en bood hem
daarvoor een passend cadeau aan, terwijl zijn echtge-
note een boeket bloemen werd overhandigd.
De scheidende boekhouder dankte mede namens zijn
echtgenote voor de tot hem gesproken woorden en voor
het ontvangen cadeau.
Verder werden enige nieuw ingekomen lidmaten aan de
vergadering voorgesteld. Op verzoek van de voorzitter
«•ing de heer A. J. Lenselink voor in dankgebed.

Ingebruikname bloemenkas
Naar ons werd medegedeeld wordt de bestaande bloe-
menkas van de Gobr. Kettelerij aan de Zutphensewi-g
belangrijk uitgebreid. Die dan speciaal als verkoopkas
wordt ingericht. De ingebruikname zal op zaterdag 19
december a.s. plaatsvinden.
Op overzichtelijke wijze worden bloeiende- en groene
planten alsmede bakjes, kerststukjes, droogboeketten
enz. opgesteld. In de week voor Kerstmis is de bloe-
menkas 's avonds volop verlicht.

De heer Velhorst winnaar
Dat de Sint Nicolaasaktie van de VordtMi.se Winkeliers,-
vereniging goed geslaagd is kan gekonkludeerd worden
uit twee dingen. Het was in Vorden nl. zo dat de win-
keliers gedurende een bepaalde periode aktiebonnen ver-
strekten. Honden! \ a n deze bonnen gaven het publiek
nl. het recht om dee' te nemen aan de Sint Nicolaas-
aktie. Bij de heer Boersma stond een bus opgesteld
waar men de envcloppes met bonnen kon deponeren.
Op vier avonden t.w. 25 november, 2, 4 en 8 december
werden uit deze bus 50 namen getrokken. Deze 50 ge-
lukkigen (in totaal dus 200) konden meedoen aan het
ballerospel dat jl. vrijdagavond in het Nutsgebouw werd
gehouden waarbij een auto model „Diana" de hoofdprijs
was. Niet minder dan 5000 enveloppes zijn in de be-
roemde bus gedeponeerd, wel een bewijs dat iedereen
graag mee wilde spelen.

Het tweede punt waaruit gekonkludeenl kan worden
dat de aktie in zijn totaliteit is geslaagd, is dat van de
200 gerechtigde deelnemers aan het ballerospel er vrij-
dagavond 199 aamve/ig waren die in elk geval een
tientje konden inkasseren. Nu was het zo dat men bij
het ballerospel maximaal 9999 kon gooien. Hij of zij die
het hoogste aantal punten gooide werd de trotse be-
zitter van de auto met bovendien ƒ 500,— aan konan-
ten.
Onder grote spanning werd het spel gespeeld. Vrijwel
Je gehele avond stond de heer K. Spiegelenberg aan
kop met 9219 punten en zag het er naar uit dat hij
met de auto zou gaan strijken. Het was dan ook bij-
zonder sneu voor hem toen hij op het laatste moment.

(er moesten nog ca 12 personen werpen) onttroond
werd door de heer A. L. Velhorst die het tot 9812 pun-
ten bracht. Met hot zweet in de handen „doorstond"
de heer Velhorst de laatst elf werpers. En dat het.
spannend is geweest kan ik u verzekeren wanneer u
bedenkt dat de schrijver van dit artikel en de winnaar
één en dezelfde persoon zijn. Vrouwe Fortuna heeft dit
blijkbaar zo gewild.
Toen het spel ten einde was, verwelkomde de voorzit-
ter van de Vordcnse Winkcliersvcreniging Sint Nico-
laas die speciaal voor de prijsuitreiking nog een tijdje
in Vorden was blijven „hangen". Op humoristische wij-
ze sprak de Goedheiligman de gelukkigen van deze
avond toe en sprak de hoop uit dat er in de pers posi-
tief over de Sint Nicolaasaktie te Vorden zou worden
geschreven.
Nadat de prijzen waren uitgereikt bleef het gezelschap
nog een poosje gezellig in de koffiekamer van het Nuts-
gebouw bijeen, waar de ere-voorzitter van de Vordense
Winkcliersvereniging, de heer Remmers, een bijzonder
woord van dank sprak tot de heren J. J. van Dijk als
de grote man achter de schermen van deze Sint Nico-
laasaktie, terwijl ook de Sint zelf dank werd gebracht.
De definitieve u i f s l ag van de Sint Nicolaasaktie luidt:
Ie prijs (auto en ƒ 500,—) A. L. Velhorst met 9812
punten; 2e prijs K. Spiegelenberg ƒ 1000,— met 9219
punten; 3e prijs B. Korenblek ƒ 500,— met 9187 pun-
ten; 4e prijs G. W. Nijenhuis ƒ 250,— met 9182 punten;
5e prijs mevrouw A. Horst-Bennink ƒ 100, - met 9131
punten.



INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)

Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)

Hebt u vragen over 'het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

29-30 en 31 december

volop vuurwerk

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

VRIJDAG 18 DECEMBER A.S.

verwerpingsavond
SPORTC. MEDLER
IN ZAAL EYKELKAMP

schieten, sjoelen, balgooien enz1.

Prachtige prijzen !

Aanvang 19.30 uur.

[ZEEK MOOIE
r

Mvanbedden
15 jaar garantie.
In de kleuren: groen-wit,
oranje-wit, paars-wit, rood-wit

ALS KERSTAANBIEDING

ƒ 57,50

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Grote sortering:

Kerst- en Nieuwjaarskaarten,
kerstlopers, kersttafellakens,
kerstservetten, grottenpapier, crê~
pepapier, papieren klokken groot
en klein

Boek- en kantoorboekhandel

,Jan Hassink'
Raadhuisstraat 14

Uw pilsje
IS ER VAST WEL BIJ!

Amstel - Heineken - Grolsch
Keiler - Tuborg - Pilsnerurquell
Dortmunder Ritter - Bokbier

Slijterij

Telefoon 1391

VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

In verband met de a.s. feestdagen
zijn de winkels geopend op:

22 DECEMBER TOT
21.00 UUR 'S AVONDS

23 DECEMBER TOT
21.00 UUR 'S AVONDS

24 DECEMBER TOT
16.00 UUR 'S MIDDAGS

31 DECEMBER TOT
16.00 UUR 'S MIDDAGS

De woensdagmiddagsluiting
op 23 december vervalt

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

KUNSTSTOF
KEUKENS

170 cm lang

kompleet met blad
slechts ƒ 298,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Telefoon 1486

Te koop: G.o.h. meisjes-
fiets, leeftijd 8-11 jaar.
Wullink schoenhandel
Dorpsstraat 4, Vorden

Te koop: 2 kippenhokken
voor elk aannemelijk bod.
Te bevr. Ruurloseweg
98 Vorden

ISOLATIE-
MATERIAAL
2-3-4 cm dik

Uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Zelf schilderen in de
winter is goedkoper

SPECIALE
WINTER-

AANBIEDING

super sneeuwwitte
wasbare muurverf

per emmer a 3j/£ kg
nu slechts ƒ 9,—

normale prijs ƒ 12,—
bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

ZU KUNNEN NIET

t $*"*-Stó ^C
\ .. ,* ^^»

&J WET6N OOK OftT HtT OIE
UZERSTERKE SOKKEN

Zutphenseweg - Vorden
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

MAHONIE
SCHRIJFBUREAU

bladafm. 60 x 127 cm

nu voor f 135,—
geen bouwpakket

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschuddcrs
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

PUCH BROMFIETSEN
MUNTEN UIT DOOR HUN
LEVENSDUUR

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

Kerstdagen 1970
DRIE ZONDAGEN DIT JAAR,
DAAR HOORT WAT EXTRA'S BIJ

Wij bakken voor u:
Kcrstkransen
roomboter'-amandel
Kerstkransen
Krentebrood
Rozijnenbrood
Rozijnenbollen
Krentenbrood met spijs
Weihnachtstollen
Saucijzebroodjes
Kersttaarten f 10,— en ƒ 6,—
Kerstgebakjes 65 cent per stuk
Kerstcake

f 7.25
f6,-

ƒ 3,50 en f 1,90
ƒ 3,50 en f 1,90

ƒ 1.40
f 3,50

Nieuwstad
Telefoon 1384

Filiaal Burg Galléestraat
Telefoon 1877

PANNEKOEKEN ETEN OP

T MEDLER ! DOEN !

GEBR. EYKELKAMP
Telefoon 6634

School met de Bijbel
Hoge 42

KERSTFEESTVIERING
op dinsdag 22 december in het
Nutsgebouw, aanvang 13.30

kinderen die in 1971 op school hopen
komen worden ook verwacht.
Ouders en belangstellenden eveneens
harte welkom.

Adidas-„Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,90
Adidas-„Favor!t" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,50

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

A.S. ZATERDAG 19 DECEMBER

bal
VOOR GEHUWDEN EN

Muziek:

THEMOODCHEKS

Café-Restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114
Vorden

500 gram JONGE KAAS 255

l blik SPERCIEBONEN 75

l doos SPAR THEEZAKJES 79

1 pak SPAR THEE 75

2 kuipjes Weli margarine van 124 voor 112

150 gram BOEREN MET WORST 108

150 gram CHOCOLADEKRANSJES 98

2 blikken SOEPBALLEN 129

5 kg AARDAPPELS 98

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

DE GEZAMENLIJKE BAKKERS

delen u mede dat a.s. woensdag 23 december

GEEN BROOD WORDT
BEZORGD

Dit in verband met de te verwachten drukte voor
de Kerstdagen.

Bestuur Bakkersvereniging Vorden

HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 - VORDEN

Speciaal aanbevolen schotels:
VERSE KREEFT
HORS D'OEUVRE
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSLA
RODE ZALMMAYONAISE
BITTERBALLEN
VLEESCROQUETTEN
VLEESPASTEITJES
BORRELGARNITUUR ENZ.

Gaarne vroegtijdig bestellen!

BINNEN- EN BUITENLANDSE
LIKEUREN, WIJNEN EN
GEDISTILLEERD

PRACHTIGE ZAAL BESCHIKBAAR
VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Te koop:
MOOIE
KERSTBOMEN

J. Peppelman, Kerkhof-
laan 3 Vorden

Te koop: 10 r.b. nieuw-
melkte koeien 20-24 liter
melk per dag. Veehandel
Vlogman

KALKOEN
HAANTJES
WILD
TAM KONIJN
EIEREN 10 v. 1,30

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. \Veulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Te koop: G.o.h. schaat-
sen hoge noren m. schoen
maat 43. Pardijs Strodijk
10 Vorden

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Inwoners Vierakker-Wichmond
Contact in Wichmond
Deze week zal bij wijze van proef Contact
huis aan huis in W ichmond-V ierakker ver-
schijnen. Door de medewerking van de PTT
kan dit deze week al bezorgd worden.

Voor de niet-abonnee s van ons blad is dit
een mooie gelegenheid om kennis te maken
met Contact en misschien aanleiding zich te
abonneren. U kunt hiervoor de bon in deze
advertentie invullen en opsturen aan het kan-
toor Nieuwstad 12 Vorden.

Abonneer nu ! Vul de bon in ! U blijft dan
ook op de hoogte van het nieuws en de aan-
biedingen uit eigen omgeving.

Tevens vragen wij voor Wichmond-Vierak-
ker een agentschap die het nieuws en de ad-
vertenties kan verzorgen, dit om de adver-
teerders van Wichmond-Vierakker ook de
gelegenheid te geven hun artikelen aan te
bieden in een blad DAT GELEZEN
WORDT.

Redaktic

BON

Naam:

Adres:

Plaats:

wenst zich te abonneren op Contact voor
ƒ 12,— per jaar.



Met grote blijdschap en
dank aan God geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon

Johan Steven
STEPHAN

B. H. Braakhekke
B. E. Braakhekke-

Janssen
Vorden, 9 december '70
Wilhelminalaan 12

Voor de vele blijken van
belangstelling, ondervon-
den bij ons huwelijk, be-
tuigen wij onze hartelijke
dank.

Eric Eykelkamp
Jeanette Eykelkamp-

Hubers
Vorden, december 1970
Onsteinseweg l

Voor de vele blijken van
belangstelling, felicitaties
bloemen en cadeaus die
wij bij ons huwelijk ont-
vingen, betuigen wij onze
oprechte dank.

A. Eggink
A. H. J. Eggink-

Maalderink
Vorden, december 19/0
Beatrixlaan 10

Biedt zich aan: Net per-
soon in bezit van auto.
Brieven onder no. 37-1
bureau Contact

Verzendt tijdig uw
Kerst- en Nieuwjaars-
kaarten !

U vindt in ons grote
assortiment voor elk
wat wils

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 tel. 1553

Gevraagd: Werkster
voor l of 2 dagen in de
week. Huize Onstein.
Vervoegen bij jachtop-
ziender Lenderink, Ons-
teinseweg 24 tel. 6667

Te koop: Volbloed MRIJ
vaarskalf en twee groot
Y dekberen 8 mnd. oud.
G. Dijkman, Kapelweg 8
Wildenborch tel. 6728

Verloren: Lange linker
bruine handschoen.
Gelieve terug te bezorgen
bij Th. Berendsen Enze-
rinkweg 14 Vorden

Voor zware slachtkippcn
zowel geslacht als le-
vend: Weenk op Weenk
Linde tel. 6659

Te koop: Jonge Duitse
herder reu met papieren
Te bevragen bij M. H.
Gotink Lankampweg 4
Vorden tel. 05752-1458

Te koop: Dragende var-
kens. D. Lettink Lieve-
rinkweg 3 tel. 05753-1526

Te koop: Jonge vette kal-
koenen voor de Kerst,
panklaar. D. A. Lenselink
Zomervreugdweg 9 Vor-
den tel. 6671

UNIEKE
AANBIEDING
KUNSTSTOF

KEUKENS

2 m lang, kompleet m.
roestvrijstalen blad
slechts ƒ 360,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

È
$*ilS i
~{>
H"1

\\

Inplaats van kaarten

DICK WULLINK
en
DOORTJE WOLTERING

hebben het genoegen, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden op zater-
dag 19 december a.s. om 10.30 uur ten
gemeentehuize te Vorden.
Huwelijksinzegening om 11.00 uur
de Christus Koningkerk te Vorden.

Brummen, Zegerijstraat l
Vorden, Het Hoge 40
december 1970

Toekomstig adres:
,,de Hazelenberg" Kneuterstraat l, Wilp

Gelegenheid tot feliciteren in hotel
Bakker van 16.30 tot 18.00 uur.

in

'^

\l

II
\l J. H. VOSKAMP
h en

Op zaterdag 19 december hopen wij met <
onze kinderen, kleinkinderen en opa ons \\
30-jarig huwelijk te herdenken.

l

G. J. VOSKAMP-ZWEVERINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot h
17.00 uur in café Schoenaker Kranen-
burg-Vorden.

ï i Vorden, december 1970
o Ruurloseweg 94

Inplaats van kaarten

Zondag 27 december hopen wij met onze
kinderen en ouders ons 12j/2-jarig
huwelijk te herdenken.

H. OLTHOF
en
| A. OLTHOF-SIGGER

9
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot \
17.00 uur in café de Exelse Molen te *
Ex el.

<j| Vorden, december 1970
,,'t Hamolt", Galgengoorweg 4

Heden overleed zacht en kalm onze lieve
broer, zwager en oom

JAN WILLEM WASSINK

op de leeftijd van 79 jaar.

Namens de
Fam. Bochgelman, Vorden
Fam. Hogeslag, Vorden
Fam. Reugebrink, Lochem
Fam. Wassink, Vorden

Vorden, 15 december 1970
Holskampweg 2

De begrafenis zal plaatshebben op 19 decem-
ber om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Heden werd door een noodlottig ongeval van
ons weggenomen onze lieve schoondochter,
schoonzuster en tante

JANNETJE VAN DER POEL
weduwe van H. G. Siebelink

op de leeftijd van 40 jaar.

Winterswijk: J. D. Siebelink
J. H. Siebelink-Stemerdink

Deventer: G. H. Siebelink
B. Siebelink-Klumpenhouwer
Annelies en Al f red
Mirjam en Geke
Eelke

Vorden, 14 december 1970

Door een noodlottig ongeval werd heden van
ons weggenomen onze lieve moeder

JANNETJE VAN DER POEL
weduwe van H. G. Siebelink

op de leeftijd van 40 jaar.

Mieke en Johan
Jan

Vorden, 14 december 1970
De Hanekamp 28

De crematie vindt plaats te Dieren op vrijdag
18 december 1970 om 13.05 uur. Aula 1.

Geen bloemen

Heden overleed ten gevolge van een nood-
lottig ongeval onze lieve tante

ALEIDA JOHANNA
SIEBELINK-VAN ZANDWIJK

Vorden: Mieke en Jan Siebelink

Johan Bosman

Deventer: G. H. Siebelink

B. Siebelink-Klumpenhouwer

en kinderen

Vorden, 14 december 1970

Door een noodlottig ongeval is ons heden
ontvallen onze lieve, zorgzame vrouw en
moeder

ALEIDA JOHANNA
SIEBELINK-VAN ZANDWIJK

op de leeftijd van 46 jaar.

Vorden: B. Siebelink
Warnsveld: Yvon/ne en Herman

Vorden: Ben en Joke
Jolanda

Vorden, 14 december 1970
Hertog Karel van Gelreweg 30

De rouwdienst wordt gehouden zaterdag 19
december om 11.00 uur in de Hervormde kerk
waarna omstreeks 12.00 uur de teraardebe-
stelling op de Algemene Begraafplaats.

Met leedwezen en grote verslagenheid geven
wij kennis, dat door een verkeersongeval van
onze personeelsbezetting werd weggenomen
mevrouw

J. SIEBELINK-VAN DER POEL

Haar omgang met de mensen en plichtsge-
voel zullen we niet vergeten.

Het bestuur en direktrice van het
rusthuis „De Wehme"

Vorden, 14 december 1970

Door een noodlottig ongeval werd plotseling
uit onze kring weggenomen, mevrouw

J. SIEBELINK-VAN DE POEL

In dankbaarheid blijven wij haar gedenkei
i

Gezamenlijk personeel
„De Wehme"

Vorden, 14 december 1970

Wij nodigen u hartelijk uit voor
de

ADVENTS-
KERSTZANGDIENST

in de Hervormde kerk te Vorden
op a.s. zondagavond 20 december
aanvang 19.00 uur.

Koren: Vordens Dameskoor; Chr. Gemengde
Zangvereniging Excelsior en het Klein Man-
nenkoor.

De Raad van Kerken te Vorden-
Kranenburg

PREMIE PREMIK

BINNEN-SCHILDERWERK
^ Va-naf l december '70 - l maart '71

^ Minimum omvang 5 dagen

•fo Vergoeding ƒ 75,—

fè Inlichtingen

fr Offertes

•̂  Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

fè Even een telefoontje en wij komen
u gaarne op een door u te bepalen
tijdstip bezoeken

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
^ Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

schep sfeep en gezelligheid
met kansen van

SPECIAAL
voor kerst en nieuwjaar

HANDMIXER
met groentesnijder, pureerder en ophanghaak
„Tornado" f 77,50 nu speciaal

f 49,75
KOFFIEKAN automatisch „Daalderop"
ƒ 84,50 nu speciaal ƒ 75 —
KOFFIEMOLEN „Philips"
ƒ 19,95 nu speciaal f 16,95
MESSENSCHERPER „Erres"
ƒ 24,75 nu speciaal ƒ 27,50

GRATIS TOASTREKJE

van roestvrijstaal bij aankoop automatische
broodrooster.
Broodrooster automaat vanaf

ƒ42,50

VAATWASMACHINE „Erres"
met waterontharder ƒ 968,— nu speciaal f 745,—
KOELKAST AEG 150 liter tafelmodel
ƒ 345,— nu speciaal ƒ 265,—

Huishoudelijke artikelen
KOEKEPAN Skultuna 26 cm met teflon laag
ƒ 16,50 nu speciaal ƒ 14,—
KOEKEPAN Skultuna 18 cm met teflon laag
ƒ 10,50 nu speciaal f 8,—
FRITUURPAN geëmailleerd met draadinzet
vanaf ƒ 9,25
ISOLEERKAN televisiekan l liter
ƒ 13,95 nu speciaal ƒ 5,95
VUURVASTE SCHAAL „Jena" 1,6 liter
ƒ 10,25 nu speciaal ƒ 6,95
WIJNGLAZEN „Gilde" 6 stuks
ƒ 8,10 nu speciaal ƒ 5,95

Voor feestelijk braden en bakken hebben icc i'ccl han-
dige hulpjes, waaronder de nieuwste ,,Skultuna"

BAKVORMEN

ZATERDAG 2 JANUARI IS ONZE ZAAK GESLOTEN

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

WOENSDAGMIDDAG 23 en 30 december
STAAN WIJ OP DE MARKT

met een zeer grote sortering

koekjes, koeken, krentebrood, rozijnenbrood, Weih-
nachtstollen, kerstkrans, banketstaaf, hotclcake,
roombotercakc, vruchtencake, kranscakc, glacé-
cake, appeltaarten, tompoezen, appelcarré's, c/io-
coladekransjes, fondantkransjes, suikerkransjes,
nootkransjes, chocolaterie en suikcnverken enz-
enz. te veel om op te noemen.

En alles tegen zeer lage prijzen

Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan!

VERDER HEBBER WIJ VOOR ELKE KOPER
OP 23 DECEMBER EEN LEUKE
ATTRAKTIE

T.W.Brethouwer Aalten

29-30 en 31 december

volop vuurwerk
bij
Doe-het-zelf centrum

HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Makel.- en assur.kantoor
ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

GEBR.BAREHDSEN VORDEN



Wie spreekt over planten en bloemen
zal kwekerij „Wehmezicht" noemen!

Kerstbomen v.a, f 1.-

Kwekerij „Ifl/ehmezicht
NIEUWSTAD 57 - VORDEN - TELEFOON 1987

VOOR DE A.S. KERSTDAGEN ZIJN WIJ RUIM
GESORTEERD IN:

Bloeiende Azaleas, Cyclament Kerststerren
in diverse prijzen

Kerststukken en Kersttakken
Kas—verse Snijbloemen

V\/VV\A/«/\/VV\/\/WV\M^M/\A/\/\/WX/V>AM^/V\AA/\A/\/\/«/>/«/XAA/V\M/W«X\M/«/\/«

Kerstaanbieding :
Geprepareerde Amaryllisbol f L98

A.s. donderdag

Varkenslappen

Speklappen

Verse lever

Vrijdag en zaterdag

Riblappen

Verse worst

Runderlappen

Voor de botersam

Pekelvlees

Boterhamworst

Hausmacher

Ontbijtspek

500 gram 338

500 gram 180

500 gram 170

500 gram 398

500 gram 260

500 gram 275

150 gram 98

150 gram 68

150 gram 60

150 gram 98

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER GOX-S
J. W. Lucassen, Ganzensteeg 2, Telefoon 6811 Jonathan

Verkoop van vers fruit Lombarts
tot 31-12 ten huize van de heer ]. W. Lucassen; voor de laatste P n l J AH

maal zaterdag 19-12 van 8-12 uur in de schuur bij Huize 't Medlcr

G.

KOLEN
de grootste sortering

Weulcn Kranenbarg

Vanaf heden hebben wij
weer volop
KERSTBOMEN
tevens kerstgroen en
hulst met bes.

Boomkwekerij
tuinaanleg

M. G. SPIEGELEN-
BERG

Zutphenseweg 57
Vorden tel. 1464

woensdag 23 en donderdag 24 december

Kerstrollade runder
500 gram vanaf 330

Kerstrollade varkens
500 gram vanaf 340

Riblappen 500 gram 398

Verse worst 500 gram 260

Gehakt (alleen woensdag)
500 gram 198

Voor de boterham

Ham 100 gram 80

Pekelvlees 150 gram 98

Hausmacher 150 gram 60

Boterham worst 150 gram 68

Kookworst stukje 200 gram 80

Verder hebben wij voor u: ossehaas, bicfstuk, rosbief, lende, var-

kcnshaasjes, fricandeau, karbonade en kalfsvlees.

RUIM GESORTEERD IN

FIJNE VLEESWAREN
(eigen fabrikaat)

GAARNE ROLLADES VROEGTIJDIG
BESTELLEN

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 -1321

Doordat een adverteerder veronderstelde dat
rij ons geen geheimhouding verzekerd was
]joor wat betreft de inhoud der advertenties
verzoeken wij onze adverteerders de afdeling
zettcrij of drukkerij niet zonder geleide
te betreden.

Deze regel was altijd al van kracht bij ons
doch om alle misverstand uit de weg te rui-
men verzoeken wij nogmaals beleefd om me-
dewerking.

Zowel voor onze zetters als drukkers sta ik
persoonlijk in dat deze beslist geen medede-
lingen verstrekken aan derden temeer omdat
dit in strijd is met hun ethiek als typograaf.
Om bovenstaande reden kunnen wij ook geen
belangstellenden zonder geleide toelaten als
het bedrijf in produktie is.

De krant wordt niet eerder vrijgegeven dan
woensdags om 17.30 uur.

Een en ander is mogelijk scherp gesteld doch
om alle insinuaties en misverstanden zo veel
mogelijk te voorkomen hebben wij besloten
deze regeling door te voeren en te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw mede-
werking,

dircktie, L. G. Weevers.

Uw kerstwijnen

Rijn en Moezelwijnen

LIGGEN IN ONZE WIJN-
KELDER OP U TE
WACHTEN

Bordeaux en Bourgognes
Mouscrcnde wijnen

Sekt - Champagne
Hongaarse wijnen

Chianti - Portwijncn 40 jaar oud

En nog veel meer vindt u in de wijnkelder
van

Dircktie en personeel van Contact

wenst u allen

prettige kerstdagen!

SPECIAAL
Televisie - Radio

BELANGRIJK NIEUWS:
Vanaf heden is onze sortering langspeelgrammofoon-
platcn sterk verbeterd en uitgebreid. Daar moet u vooral
naar komen kijken.

Aanbieding: Langspeel kerstplaat ƒ 4.95

Televisie
KLEURENTELEVISIE 56 cm beeld
met inruil vanaf ƒ 7795,

TELEVISIE zwart-wit 66 cm beeld
met handige keuzeschakelaar, met inruil f 498.

Stereo apparaten
SUPER STEREO SOUND met tuner plus
versterker plus grammofoon, kompleet met
twee boxen in notehouten kast ƒ 548,

STEREO FM RADIO met twee boxen en
gratis hoofdtelefoon ƒ 498,

RADIO FM STEREO met twee boxen ƒ 375,

STEREO PLATENSPELER in houten kast ƒ 785,

CASSETTE RECORDER „Stereo" voor
batterij- en netvoeding, inklusief tweede
luidspreker ƒ 349,

NOG MEER NIEUWS:
Nu ook kantklarc „Stereo" muzickcassettes uit voorraad
leverbaar. Handig voor thuis, buiten en in de auto.
DRAAGBARE RADIO Philips
van ƒ 159,— nu speciaal ƒ 709,—
PLATENSPELER met versterker ƒ 729,-
BANDRECORDER „Telefunken"
4-sporig, kompleet ƒ 325,—

ZATERDAG 2 JANUARI IS ONZE ZAAK GESLOTEN

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46
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Donderdag 17 december 1970

Derde blad Contact
32e jaargang no. 37

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m 7 maart 1971 verzorgen wij uw
binnenschilderwerk met subsidie a ƒ 15,- per mandag, vraag vrijblijv. inlichtingen

Voor uw
KERSTBOOM
gaat u toch ook naar

KWEKERIJ
WEHMEZICHT

Nieuwstad 57
Vorden
Telefoon 1987

VOOR41 VW

BINNEN- EN
BUITENLANDS

gedistilleerd

Slijterij

Telefoon 1391

Aral
slaat de

prijzen stuk!
Autobanden: ACCU'S:
30-40 procent korting
(ook radiaal)

Bijvoorbeeld:

FORD
560-13 van 79

OPEL
590-13 van 83

VW
560-15 van 79

(2 jaar garantie)

VW 6 VOLT
van 69 NU ƒ 51,50

NU ƒ 49,

NU ƒ 49,

NU ƒ 49,

Dit zijn NIEUWE BANDEN

van bekende merken!

Opleggen en uitbalanceren

GRATIS !

OPEL KADETT 6 VOLT
van 69 • NU f 51,50

AUDI 12 VOLT (70-80-90)
van 140 NU ƒ 95,-

DAF 6 VOLT
van 69,50 NU r 51,50

FBAT (alle types) 12 VOLT
van 121 NU ƒ 89,50

Ie Kerstdag
zijn wij gesloten S

Bezorg
uw advertentie

s.v.p.
op tijd!

Wapen- en sporthandel

Martei
sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

29-30 en 31 december

volop vuurwerk

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Muziekvereniging Concordia
Naar wij vernemen oraniseert de Vordense muziekver-
eniging Concordia op zaterdagavond 19 december een
kontaktavond die om 19.30 uur in het Nutsgebouw zal
beginnen.
Aan deze avond werken vijf muziekkorpsen mee t.w.
Sursum Corda en Concordia uit Vorden; Kon. Harmonie
Concordia uit Hengelo Gld.; de muziekvereniging Sint
Jan uit de Keyenburg en de muziekvereniging DSS uit
Steenderen. Na het muziekgedeelte is er gelegenheid
tot dansen.

Vordens Dameskoor
Zaterdagavond hield de supportervereniging van het
Vordens Dameskoor een feestavond met hun dames.
Deze avond werd gehouden in de zaal van 't Wapen
van Vorden.
Voorzitter Klein Brinke heette allen hartelijk welkom,
zelfs Sint Nicolaas en zwarte Piet mocht hij begroeten.
Er moesten heel wat dames bij de Sint komen en nog
enkele heren ook. In het bijzonder de heer Grotenhuis
die altijd nog acte de présance geeft.
De avond werd verder gevuld met spelletjes, moppen
tappen en het sukses^tan de avond de stoelendans.
De supportersverenigij^Bwas een gulle gastheer die er
tevens voor gezorgd iET-1 dat er gedanst kon worden,
het was dan ook ver na middernacht dat de heer Klein
Brinke de feestavond afsloot.

Gems te Vor
feestavond 4

huldigde op
ilarissen

Zaterdagavond werd in het Nutsgebouw de jaarlijkse
feestavond gehouden van de Gems Metaalwerken te
Vorden welke werd georganiseerd door haar personeels-
vereniging. Dit keer viel het feest samen met de hul-
diging van vier werknemers die met z'n allen een eeuw
bij de firma in diens*" zijn.
Namens de direktie werden de vier jubilarissen t.w. de
heren G. Koerselman, J. Brinkman, H. v. d. Wey en
H. Harmsen toegesproken door de direkteur de heer
J. W. Emsbroek.
De vier jubilarissen hebben, toen ik op de jubileumdata
bij hun thuis op bezoek was, laten blijken er geen spijt
van te hebben samen een eeuw bij ons bedrijf volge-
maakt te hebben. Alle vier medewerkers hebben goede

en minder goede perioden van het bedrijf meegemaakt
en aan de gestadige groei van het bedrijf meegewerkt,
van na de oorlog tot heden. Ze zijn steunpilaren voor
deze opbouw geweest, zonder welke het bedrijf zich niet
ontwikkelen kon op de wijze dat tot heden heeft plaats
gevonden, aldus direkteur Emsbroek.
Wij hebben gelukkig een flink aantal medewerkers wel-
ke reeds jaren bij het bedrijf werken en uit hetzelfde
hout gesneden zijn als de geachte jubilarissen. Zij en u
allen maken het fundament uit, waarop de Gems zich
kon ontplooien en uitgroeien tot wat het nu is. Ik wil u
bekennen dat ik trots ben op het bedrijf en op uw pres-
aties. Samen hebben we veel tot stand gebracht waarop
ook u trots kunt zijn. Er mag dan wel eens kritiek op
de Gems zijn, niemand zal bestrijden dat de Gems een
solide bedrijf is met een gezonde basis. Dit is heden ten
dage zeer belangrijk, laten we samen dat zo houden en
er ons voor inzetten tot zekerheid voor u en het bedrijf
aldus de heer Emsbroek die de jubilarissen vervolgens
nog een persoonlijk dankwoord toesprak. Spreker over-
handigde elk een enveloppe met inhoud, terwijl de da-
mes van de jubilarissen een bloemetje ontvingen.

Namens het personeel werd het woord gevoerd door
de personeelschef de heer H. van Dorsten. „In eerste
instantie wil ik u zeggen dat wij als mede-personeels-
leden blij zijn met u, dat u dit jubileum in goede ge-
zondheid hebt mogen bereiken. Zulk een kontinuiteit
in het bedrijf en zo een trouw aan het bedrijf werkt in
ons aller voordeel uit. Het zijn niet de slechtste bedrij-
ven die het in zich hebben om een zo'n belangrijk aan-
tal mensen qua funktie, qua werkzaamheden maar ook
qua leefsfeer het blijkbaar voldoende aantrekkelijk te
kunnen maken ,dat zij zich meer dan 25 jaar lang voor
het bedrijf hebben ingezet." Ook de heer Van Dorsten
wendde zich in een persoonlijk dankwoord tot de jubi-
Reeds eerder had het bestuur van de personeelsvereni-
ging Gems de jubilarissen al naar hun keus een Friese
klok of stoeltjcsklok aangeboden.
Namens de jubilarissen dankte de heer G. Koerselman
de direktie en medewerkers voor de ontvangen hulde-
blijken.
Na dit min of meer officiële gedeelte werd de avond
gevuld door het cabaretgezelschap De Notenkrakers.
Na afloop was er bal op muziek van De Zwrvers waar-
bij het er gezellig naar toe ging.

AGENDA

16 dec. Vergadering Sportraad in café
Eskes

l 7 dec. Bejaardenavond KPO
17 dec. Kerstviering Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen
17 dec. Kerstfeest Herv. Vrouwengroep

Linde
19 dec. Laatste oriënteringsrit

Buurtvereniging Delden
19 dec. Bal voor gehuwden en verloofden

café-rest. Eykelkamp Medler
19 dec. Kontaktavond muziekvereniging

Concordia
20 dec. Kerststuk jeugdtoneel Krato in

zaal Schoenaker
21 dec. Kerstfeest Herv. vrouwengroep

dorp
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre
23 dec. Weekmarkt
24 dec. Kerstnachtdienst in de Hervormde

kerk
30 dec. Weekmarkt

1 jan. Nieuwjaarsreceptie v.v. Vorden in
de kantine

2 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre
8 jan. Feestavond v.v. Vorden

in zaal „'t Wapen van Vorden"
9 jan. Prinsenbal van de Deurdreajers

in zaal Schoenaker
13 jan. Jaarvergadering KPO
14 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
22-23 jan. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

28 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
10 febr. Lezing KPO
19 febr. Beatavond van de Deurdreajers in

zaal Schoenaker

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

Nieuws van het PAKSU-front
Wellicht herinnert u zich de aktie PAKSU, die begin
oktober plaats vond. We beloofden u op de hoogte te
houden van wat er niet uw bijdrage zou gebeuren. We
hebben inmiddels een en ander binnen gekregen.
Enige tijd geleden ontvingen we een brief uit WcsL-
Pakistan (het geld dat naar dit land gestuurd is zal
besteed worden aan onderwijs aan Koli-kinderen). In
deze brief wordt u allen hartelijk bedankt voor uw
geld. Verzekerd wordt, dat dit geld zo goed mogelijk be-
steed zal worden. Nader bericht volgt nog.
Over het geld t.b.v. het projekt waar Jan en Ria Len-
sclink werkzaam zijn is thans meer te vertellen. Ook
hier eerst een enorm woord van dank aan alle gevers

"i't'.sters. Dit oord van dank is afkomstig van het
Algemeen Diakona la Bureau van de Gereformeerde
Kerken in Nederland. Het geld wordt besteed aan de
ontwikkeling van Boslandindianen, die leven in het zuid-
oosten van Suriname. Uit de rapporten die Jan Lense-
link moet maken over het werk onder de indianen,
blijkt wel dat hij mot grote problemen te maken heeft.
Niet alleen wat botroft de onwikkeling van landbouw
(las van draagmieren die gewassen aantasten, invoe-
ren teelt van andere nieuwe gev/assen) maar ook op
mentaal gebied. Zo worden de Boslandindianen nogal
druk bezocht door toeristen. Deze kopen iets van ze,
wat de indianen .wmakkelijk brengt tot passiviteit. Het
kweken van inzicht dat zij zelf iets moeten doen voor
hun gezin, door iets te presteren in eigen bedrijf, gaat

moeizaam. Toch doorzetten en tree voor tree de
ontwikkelingsladdcr opgaan.
Het q-eld voor dit projekt is - in konkreto - bestemd
voor aanschaf van een kudde geiten. Deze dieren horen

VERSCHIJNING
„CONTACT"
Contact van 24 december :nl normaal uitko-
men, terwijl 31 december ons laatste nummer
van 1970 zal verschijnen. In dit nummer kun-
nen dan de nieuwjaars wensen worden opge-
nomen.

Redaktic

zeker goed thuis in het ontwikkelingsplan dat men voor-
heeft met de Boslandindianen. We wensen de mensen
in Pakistan en in Suriname sukses met hun pogingen
de mensen een menswaardiger bestaan te bieden.

De erkgroep.

In deze tijd van
botsende meningen en
keiharde zakelijkheid
hopen wij als redaktie toch,
dat ook u
een prettige kerst
zult hebben !

L.R.V. „De Graafschap"
Door de L.R De Graafschap werd zondag 13 december
jl. een oriënteringsrit georganiseerd. Start en finish
waren bij het café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg.
De rit was uitgezet door de heer D. J. Pardijs die ook
hierbij de leiding op zich had genomen.
Alle 25 deelnemers die gestart waren, keerden op tijd
terug bij de finish.
Dat de rit niet gemakkelijk was bleek uit de strafpun-
ten die varieerden van 60 tot 104. Direkt na het be-
kend v/orden van de uitslag werden de prijzen uitgereikt
door de organisator de heer D. J. Pardijs.
Voorzitter Wagenvoort bracht hem dank voor het vele
erk wat de heer Pardijs hieraan heeft gedaan. Met de
mededeling om 2e Kerstdag deel te nemen aan een ge-
zamenlijke rit, besloot hij zijn dankwoord.

Nedac-magazijn uit as herrezen
Vorig jaar in november vestigde Ncdac N.V. zich in
Vorden. Deze onderneming was oorspronkelijk gevestigd
in Apeldloorn. De ruimtemogelijkhcden in Vorden wa-
ren echter redenen de bakens te verzetten.
T\v<u' dagen na de verhuizing sloeg het noodlot echter
toe. Hot nieuwe Sorbo-sorvicemagazijn brandde namelijk
volledig af. Dit betekende een bijzonder onfortuinlijke
start voor deze onderneming. De verzekeringmaatschap-
pijen weigerden de schade van ruim een kwart miljoen
te vergoeden. Een kommunikatiestoornis bij de verze-
keringsmakelaar bleek namelijk voor de verzekering-
maatschappijen een reden te zijn de aansprakelijkheid
niet te aanvaarden. Dit ondanks het feit dat de betref-
fende goederen vóór de verhuizing in Apeldoorn, vol-
ledig waren verzekerd.
Nodac N.V. had de voorgenomen verhuizing reeds vroeg-
tijdig ter kennis gebracht van de assurantie-makelaar
gevestigd to Apeldoorn. De weigering van de verzeke-
ringmaatschappijen t.a.v. de schade-uitkering mag der-
halve op zijn minst een dubieuze zaak worden genoemd
zodat de gedupeerde onderneming hieromtrent thans
een gerechtelijke procedure gaat voeren tegen de be-
treffende verzckeringmaatschappijen.
Menig bedrijf zou een dergelijke slag niet . te boven zijn
gekomen, Nedac N.V. heeft chter haar positie als pro-
ducent en verkoopkantoor van diverse huishoudelijke
artikelen op de Nederlandse markt in 1970 zelfs nog
beduidend kunnen versterken. Deze artikelen worden
onder het bekende merk Sorbo in de handel gebracht.
Het afgebrande service-magazijn is thans uit de as
herrezen en zal op vrijdag 18 dec. worden geopend.
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Raadsvergadering
gemeente Vorden

HET NUTSGEBOUW KRIJGT VOOR DE LAATSTE
MAAL EEN GEMEENTELIJKE SUBSIDIE

Het Nutsgebouw te Vorden kampt al jaren met een ex-
ploitatietekort. Voor het boekjaar 1969-1970 bedraagt
dit tekort zelfs een bedrag van rond de ƒ 9000,- waar-
voor het bestuur van het Nut een subsidieaan viaga bij
de gemeente heeft ingediend, plus een bedrag van
ƒ 5750,- voor het boekjaar 1970-1971.

In de dinsdagavond gehouden raadsvergadering kwam
de kwestie Nutsgebouw aan de orde. In de brief die het
Nutsdepartement aan het gemeentebstuur heeft gezon-
den met betrekking tot de subsidie-aanvrage kwam naar
voren dat het Nutsgebouw en het Jeugdcentrum bespre-
kingen hebben gevoerd met als resultaat samenwerking
op brede basis. Dat wil zeggen, aldus het schrijven, dat
er een nieuwe stichting of ander orgaan moet komen
waarin de beide gebouwen worden ingebracht en waar-
in ook andere groeperingen hun inbreng kunnen hebben
en waarin de gemeente mogelijk ook kan deelnemen.
Over dit laatste hebben het Nutsdepartement en enkele
bestuursleden van hè Jeugdcentrum met hè kollege
van B&W van gedachten gewisseld.

Naar aanleiding van het verzoek van het Nutsdepar-
tement merkte het kollege van B&W bij monde van
burg. van Arkel op, dat de gemeente zich niet zonder
meer garant kan verklaren voor de eploitatietekorten
van het Nutsgebouw. Evenmin kan de gemeente zonder
meer gaan zorgen voor het onderhoud en de noodzake-
lijke vernieuwingen daarvan. Zowel het één als het an-
der zou voor de gemeente niet te overziene financiële
konsekwenties meebrengen.

Wel zijn B&W bereid nader te bezien of een gezamen-
lijke exploitatie van het Nutsgebouw en het in aan-
bouw zijnde Jeugdcentrum aanleiding geeft aan de raad
voor te stellen jaarlijks bv. met een bepaald bedrag
per inwoner te subsidiëren. Voor B&W dient dan echter
vast te staan, dat beide gebouwen van wezenlijke bete-
kenis moet worden geacht voor het plaatselijke vereni-
gingsleven.

B&W hebben daarom aan het bestuur van het Nutsde-
partement verzocht in overleg met het bestuur van het
Jeugdcentrum de volgende gegevens te verstrekken nl.
een zo reëel mogelijk opgemaakte uitvoerig gespeci-
ficeerde begroting van een gezamenlijke exploitatie der
beide gebouwen; een uitvorig overzicht van de vereni-
gingen die van de beide gebouwen gebruik zullen ma-
ken, gesplitst per gebouw en een plattegrond van de
beide gebouwen. B&W stelden vervolgens aan de raad
voor op de gemeentebegroting voor 1970 uitgetrokken
bedrag met ƒ 2500,- te verhogen en daardoor de sub-
sidie voor het Nut te brengen op ƒ 5000,-.

KOMMENTAAR UIT DE RAAD

De heer Lichtenberg KVP was van mening dat de moei-
lijkheden zeer diep liggen. Het is duideltjk dat het ge-
bouw het Nutsdepartement in moeilijkheden brengt.
De vraag rijst: helpen we de instelling wel met een
extra subsidie van ƒ 2500,-. We moeten beide instellin-
gen eerst met de door B&W gevraagde gegevens laten
komen anders is het geld gooien In een bodemloze put,
aldus de heer Lichtenberg.

RENTELOZE LENING

De heer Gerritsen Binding-Rechts besefte terdege dat
de kwestie moeilijk is. Het gemeenschapsgeld (subsidie)
gaat naar een gebouw waarvan GS zou zeggen dat het
zijn tijd heeft gehad. Wij moeten daarom scherp tegen-
over elkaar afwegen aan de ene kant een noodlijdende
exploitatie Nutsgebouw en een moeizame tot stand ko-
ming van een Jeugdcentrum en aan de andere kant
een gemeente die budgetair niet veel kan uitrichten,
maar geplaatst zal worden voor hoge jaarlijks terugke-
rende lasten.

Wij namen dan ook met grote voldoening kennis, aldus
de heer Gerritsen, van hetgeen het verjongde Nutsbe-
stuur voorstaat nl. samenwerking op brede basis. De
raad dient dit te stimuleren. De oplossing van B & W
om de subsidie te verdubbelen achtte de heer Gerritsen
ongeschikt. Hij stelde voor een renteloze lening te ver-
strekken voor het totale tekort tot l januari 1973. Op
die datum moet dan de nieuwe stichting op brede basis
gereed zijn. Deze renteloze lening kan dan in eerste
instantie de inbreng van de gemeente zijn bij deze stich-
ting. De rente van deze lening is dan vanzelfsprekend
de jaarlijkse subsidie aan het Nut, aldus de heer Ger-
ritsen die in zijn voorstel velerlei voordelen zag.

GAARNE EEN SPORTHAL

Namens de fraktie van de Partij van de Arbeid kwam
de heer J. Bosch met een opmerkelijk voorstel. In het
algemeen verkeren wij in Vorden wat ontspanningsruim-
ten, bibliotheekruimte en sportakomodatie betreft min
of meer in een impasse.

Het Jeugdcentrum zal in de toekomst niet in deze be-
hoeften kunnen voorzien, terwijl het Nutsgebouw zelfs
niet aan de minimaal te stellen eisen voldoet. Wij be-
schouwen het Nutsgebouw als een patiënt met een sche-
delbasisfraktuur, die we met wat asperienjes in leven
trachten te houden. Het gebaar is sympahiek, maar de
patiënt gaat een zekere dood tegemoet, aldus de heer
Bosch.

Wij willen voor de laatste maal, zij het niet zonder te-
genzin, het voorstel van B & W steunen voor een aan-
vullende subsidie van ƒ 2500,—. Verdere subsidieverle-
ning heeft geen zin. Het Nutsgebouw zagen we in de
toekomst gaarne verdwijnen. Wij staan dan voor do
vraag hoe we in de steeds groeiende behoefte aan ruim-
te, vooral aan sportakomodatie in moderne zin, kunnen
voldoen.

Wij zien dit, aldus ging do heer Bosch verder, in de
oprichting van een SPORTHAL, die tevens geschikt ge-
maakt kan worden voor toneeluitvoer., waarin ruimte
is voor een bibliotheek en waar de mensen op moderne
manier kunnen samenzijn. Wij nodigen het kollege van
B & W dan ook uit een onderzoek in te stellen naar
de mogelijkheid om de genoemde sporthal van de grond
te krijgen, aldus de heer Bosch.

Burgemeester Van Arkel verzocht de raad B & W
even de tijd te gunnen de verschillende voorstellen te
bestuderen. Wel bepleitte hij de door B & W voorge-
stelde subsidie voor dit jaar door te laten gaan, dan kan
het Nut dit seizoen tenminste blijven doordraaien, waf
zijn mening.

Den meningen over het wel of niet verlenen van deze
subsidie waren verdeeld in de raad. Zo stelde de heer
Regelink (AR) voor dit agendapunt te verdagen tot
een volgende vergadering. De heer Lichtenberg (KVP)
stelde nog eens nadrukkelijk eerst de aan het Nut ge-
vraagde gegevens te willen hebben. De heer Mennink
(CHU) stelde voor een kommissie te benoemen (met
daarin een paar vrtegenwoordigers uit de raad) om
tot iets goeds te komen. De heer Tjoonk (VVD): de
oude klompen nog niet weggooien wanneer wij nog geen
nieuwe hebben, dus wel deze subsidie geven. De heer
Gerritsen (Binding-Rechts): in dit geval dan, maar wel
de ƒ 2500,— geven, maar onder de aantekening dat het
Nut hier niet mee geholpen is.

Het voorstel van de heer Overbeeke (KVP) om als aan-
vulling tot maart a.s. deze ƒ 2500,— te geven, maar bij
eventuele verkoop van het Nutsgebouw dit bedrag weer
in de gemeentekas te laten terugvloeien, viel bij vele
raadsleden wel in goede aarde.
De heer Koerselman (PvdA): we moeten het Nut dat
veel goed werk heeft gedaan in Vorden nu niet in de
steek laten. Wel de subsidie geven maar zo gauw mo-
gelijk zien van het Nutsgebouw af te komen.

Mevrouw Van der Heide-van der Ploeg (PvdA) was
ook van mening bij deze extra subsidieverlening geen
voorwaarden bij te stellen. Tenslotte besloot de raad
deze extra ƒ 2500,— subsidie wel te verlenen met de
duidelijke aantekening dat dit de laatste maal is dat
subsidie voor het Nutsgebouw wordt verleend.

VERBETERING R.K. KLEUTERSCHOOL
KRANENBURG

Het bestuur van de Stichting Antoniusscholen Kranen-
burg-Vorden heeft het gemeentebestuur verzocht de be-
nodigde gelden beschikbaar te stellen voor uitbreiding
en verbetering van de kleuterschool op de Kranenburg.
Bij monde van voorzitter Van Arkel, deelde het kolle-
ge van B & W (ditmaal bestaande uit twee personen,
aangezien mr Van de Wall Bake ziek is) mede dat aan
deze uitbreiding en verbetering medewerking dient te
worden verleend. De reden van het verzoek van het
schoolbestuur is dat de dienstruimten onvoldoende zijn
en dringend verbetering vragen^fcen kamer voor het
hoofd van de school ontbreekt. D^rmiddelenberging en
buitenberging zijn niet voldoende aanwezig, terwijl voor
de kleuters een speelkeuken ontbreekt. Een ideale op-
lossing zou zijn: een erkkast, twee kleutertoilets, een
toilet voor de leidster en c.v.-installatie en een telefoon.

Het gevraagde komt B & W ^Rszins redelijk voor,
hetgeen ook de mening is van de inspektrice van het
kleuteronderwijs. Zij wijst er op dat ook het lokaal te
klein is en vergroot dient te worden. Het huidige school-
gebouw voldoet niet aan de eisen die het Bouwbesluit
Kleuteronderwijs stelt. Elk jaar moet ontheffing van
de bepalingen worden gevraagd. Gesteld kan dan ook
worden dat bij inwilliging van de aanvraag de normale
eisen aan het geven van kleuteronderwijs te stellen,
niet zullen worden overschreden.

In het financiële vlak doet zich echter een moeilijkheid
voor. De school is eigendom van het schoolbestuur en
is gesticht zonder gebruikmaking van de Kleuteronder-
wijswet. De school bestond nl. al voor het tot stand
komen van de wet. Zodra het begrotingsbedrag bekend
is, zal in een bespreking met het schoolbestuur de fi-
nanciële kant van de zaak moeten worden bezien. B &
W stelden vervolgens de raad voor in ieder geval in
principe medewerking te verlenen.

De heer Gerritsen (Binding-Recht) vond het maar
moeilijk in dit geval een principebesluit te nemen. Toen
wij onlangs een uitbreiding van de school aan Het Hoge
hebben goedgekeurd was bij die betreffende aanvrage
een uitgebreide prognose gemaakt betreffende het te
verwachten aantal leerlingen en dit ontbreekt bij deze
aanvraag.

Aangezien wij moeten beslissen over grote
gemeenschapsgeld vinden wij het wenselijk over alle
kleuterscholen te worden ingelicht. Wij verzoeken u dan
ook binnen redelijke termijn een onderwijsnota te wil-
len geven betreffende het beleid op dit gebied in onze
gemeente, aldus de heer Gerritsen die duidelijk stelde
niet akkoord te gaan met een principebesluit maar met
een principeverklaring.

Burgemeester Van Arkel deelde mede dat de school
thans 37 leerlingen telt en zegde de heer Gerritsen de
gevraagde onderwijsnota toe, waarna de raad het voor-
stel van B & W aanvaardde.

VERKOOP BOUWTERREINEN

De raad besloot aan de heer A. E. van Arkel te Vor-
den in plan Zuid plm. 680 vierkante meter grond te
verkopen voor de bouw van een bungalow. De verkoop-
prijs bedroeg ƒ 28, — per vierkante meter. Besloten
werd voorts de door de gemeente Vorden en Hengelo
verharde weg door het Stapolbroek de naam Het Sta-
pelbroek te geven. Ten behoeve van de verbetering van
deze weg door het Stapelbroek vonden er met enkele
eigenaren divorse grondtransakties plaats, waaraan do
raad haar goedkeuring hechtte.

De gemeenterekening 1968 zal worden nagezien dooi-
de heren J. Bosch, W. B. J. Lichtenberg en Z. Regelink.
Tot ambtenaar van de burgerlijke stand werd met in-
gang van l januari a.s. benoemd de heer A. van den
Berg uit Maasland.

Voor het uitbreiden van de omheining om de k l imt n -
school ,,De Kroezestulp" waarin een draaihck zal wor-
den geplaatst, besloot de raad ƒ 390,82 beschikbaar te
stellen aan het Nutsbestuur.

Adverteren doet verkopen

WIJZIGING REGELING KEURINGSDIENST
Het is noodzakelijk dat de tarieven van de gemeen-
schappelijke regeling inzake de keuringsdienst van
slachtdieren en van vlees in de vleeskeuringskring
„Zutphen" waartoe Vorden behoort, werden verhoogd.
Op basis van deze tarieven betalen de kringgemeenten
aan de centrale gemeente vergoedingen voor de ver-
richtingen van de keuringsdienst

De heer J. Bosch (PvdA) verwonderde zich over de
enorme kostenstijging (ca 30 procent). Ik begrijp de
oorzaak niet, temeer daar er momenteel 2 keurmeesters
zijn tegen vroeger drie.

De heer Lichtenberg (KVP) wist te vertellen dat de
Amerikanen zeer scherpe eisen zijn gaan stellen aan de
slachterijen. Sommige slachterijen werden zelfs in eerste
instantie afgekeurd. Dit gaf stagnatie in de produktie
veel overwerk etc. Vandaar deze stijging, ; i ldus de heer
Lichtenberg.

IIV DE TOEKOMST KAN MEN W A A R S C H I J N L I J K
NIET MEKR IN VORDEN OP ZATERDAG
TROUWEN

De heer Gerritsen (Binding-Rechts) stelde destijds voor
ambtenaren van de burgerlijke stand, die op zaterdag
dienst moeten doen, hiervoor een extra vergoeding te
geven. B & W hebben wat betreft het trouwen op za-
terdag, hierover hun licht eens opgestoken bij andere
gemeentes. Wij zijn toen tot de konklusie gekomen het
trouwen op zaterdag, voor wat Vorden betreft, af te
schaffen. T.z.t. zullen wij een voorstel indienen aldus
burgemeester Van Arkel.

De heer Lichtenberg (KVP) was het hier niet mee
eens. De mogelijkheid om op zaterdag te trouwen moet
men laten bestaan, de sekretarie is er voor de bevol-
king en niet andersom, aldus was zijn mening.
De heer Regelink (AR): benoem de hele raad tot amb-
tenaar van de burgerlijke stand, dan is er altijd wel
één die zaterdags kan !
De heer Bogchelman (CHU) die destijds B & W in
overweging had gegeven het publiek inspraak tijdens
de raadsvergadering te geven, kreeg van de voorzitter
nul op zijn rekest. Dan zou het meer een hearing wor-
den in de raadszaal, meende burgemeester Van Arkel.
De begroting zal tweede helft januari worden aangebo-
den.
De heer Gotink (Binding-Rechts) werd medegedeeld dat
er verschillende aanvragen om lichtpunten zijn binnen-

gekomen.
De heer Koerselman (PvdA) werd medegedeeld dat er
voor het kruispunt Molenweg-Wilhelminalaan-Stations-
weg verkeersborden zijn besteld.

KORT VLLKRLFI

Nu het plan Boonk bijna is voltooid is het autoverkeer
van de Zutphenseweg via de Mispelkampdijk naar deze
woonwijk toegenomen. In verband met het gevaarlijke
voorsorteren bij Tragter, waar de maximumsnelheid nog
onbeperkt is, zou de heer Gotink (Binding-Rechts)
gaarne zien dat het bord „50 km" verplaatst zou wor-
den naar de rondweg (afweg naar Hengelo). Dit zal
worden bekeken.

Wanneer de fnianeiën het toelaten zal de aansluiting bij
de si hooladviesdienst Doetinchem zo gauw mogelijk ge-
realiseerd worden, aldus kreeg de heer Mennink (VV
D) te horen.
Mevrouw van der Heide-van der Ploeg (PvdA) wees
B & W op de defekte c.v.-installatie in het gymnastiek-
lokaal.

De heer Regelink (AR) werd medegedeeld dat de weg
vanaf de Rondweg naar Eskes in Delden provisorisch
zal worden opgeknapt. In de toekomst zal deze weg
worden verbreed, aldus wethouder Bannink.

De heer Bosch (PvdA) stelde B & W voor een overleg-
orgaan in te stellen met betrekking tot 't woningbouw-
beleid, doorstroming, inspraak burgerij etc. Dit vond
men niet nodig. We hebben toch Thuis Best, aldus B
& W.

Aan het slot van deze raadsvergadering wenste burge-
meester Van Arkel allen prettige Kerstdagen en een
goede jaarwisseling, welke wensen werden beantwoord
met woorden van gelijke strekking door de nestor van
de raad, de heer Z. Regelink.

29-30 en 31 december

volop vuurwerk

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Onze kinderpuzze
WELK LIED ZINGT HET KOOR

Het kinderkoor van mijnheer Krekelaar zingt. Wat

zingt het koor? Wil je het weten? Het is een lied

over ja, dat verklap ik niet. Dat kun je zelf

vinden door in de muziekbladen en de pakjes de let-

ters te plakken, die om de tekening heen staan. Je

moet ze wel zo er in plakken, dat de lijn om de let-

ter precies dezelfde is als van de muziekbladen en
pakjes.

Als het goed gedaan is, kun je van boven naar bene-

den lezen, waar ze van zingen.

Veel sukses.

Oplossingen inzenden voor 5 januari 1971 aan:

DRUKKERIJ WEEVERS, NIEUWSTAD 12, VORDEN

EERSTE PRIJS f 10,—

TWEEDE PRIJS f 7,50

DERDE PRIJS f 5,—

EN 10 TROOSTPRIJZEN VAN ƒ 2,50

Deelname uitsluitend voor kinderen tot 12 jaar.
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Onze Kerst-puzzel-Kombinatie kerstfeest m 6e wenelö
STER PUZZEL:

In de ster staat een uitspraak in normale letters. Ze
zijn alleen zó geschreven, dat ze delen van elkaar
gebruiken. WAT STAAT ER ?

KLOK-KRUISWOORD:

Na een goede oplossing komt in de dikker omlijnde

delen een kort rijmpje te staan.

Horizontaal:

1. kei; 4. berg; 6. rund; 7. verlichtingsartikel; 10. jaar-

getijde; 11. boven; 13. lichtdrager; 15. spil; 16. oude

lengtemaat; 17. heilige; 18. voegwoord; 19. zoon; 20.

niet zwaar; 22. daar; 23. noot; 24. hert; 25. daar; 27.

toestand van rust; 29. ik; 30. blijvende twist; 33. boom;

34. in het jaar onzes Heren; 35. wetering; 36. goede

verhouding; 40. deel van een douchecel; 42. eenheid

van stroomsterkte; 43. onderricht; 44. keurig; 46. vro-

lijk; 48. vangwerktuig; 50. honingdrank; 53. zelfkant;

55. gelaat; 58. strafwerktuig; 59. afgod; 60. verdrags-

organisatie; 61. en andere; 62. plaats in Noord-Bra-

bant.

Vertikaal:
1. tempermes; 2. vordering; 3. kloosterlinge; 4. stad

in Duitsland; 5. neerkomen; 8. opstootje; 9. tijdreke-

ning; 10. verbinding; 12. kern; 13. liter; 14. groet; 17.

uitgedorste halmen; 18. kundig; 19. gewoonten; 20.
vogeleigensohap; 21. omheining; 23. toespraak; 26.

lidwoord; 28. slot; 29. plaats in Noord-Holland; 30. in-

sekt; 31. water in Friesland; 32. kweken; 34. uitroep;

36. heen en weer; 37. hetzelfde; 38. noot; 39. muziek-1

uitdrukking; 41. Noorse goden; 45. anti; 46. eigendom;

47. lekkernij; 49. voorzetsel; 51. lidwoord; 52. kaarten-i

boek; 54. gewicht; 56. wereldtaal; 57. omslag.

KERSTBALLEN-LETTER DOOLHOF:

Begin bij de hoofdletter l en zoek via open poortjes
tussen de vierkantjes de weg langs 3en uitspraak.
Welke uitspraak is het?
N.B.: De stippen zijn ruimten tussen de woorden.

De oplossing voor 5 januari 1971 inzenden aan

DRUKKERIJ WEEVERS, NIEUWSTAD 12, VORDEN

EERSTE PRIJS f 25,— l

TWEEDE PRIJS f 20,— '

DERDE PRIJS f 15,-

VIERDE PRIJS f 10,—

Indien meerdere goede oplossingen worden ingezon-
den dan er prijzen beschikh^- zijn, beslist het lot.
Over de uitslag kan geen konKpondentie worden ge-
voerd.

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgeslo-
ten van deelneming.

OUDE GEBRUIKEN BLIJVEN IN ERE
Nieuwe komen op

Langs de grote spoorlijn van Washington naar Phila-
delphia staat een grote hulstboom. Het is de grootste
die de wereld kent. Deze ruim honderdjarige boom
wordt elk jaar omstreeks Kerstmis opgetuigd met
honderden lampjes. Dit doet de Baltimore and Ohio
Railroad Company, een van de vele Amerikaanse
spoorwegmaatschappijen. Wanneer deze altijd groe-
ne boom met de tienduizenden rode besjes daar in
de donkerte van het wijde Amerikaanse landschap op-
doemt gaan de steeds voortrazende sneltreinen lang-
zamer rijden.
In een andere Amerikaanse stad - Denver - blaast in
de Kerstnacht een hoornblazer de inwoners naar het
stadhuis om daar oude Kerstliederen te komen zingen.
Dit zijn twee tradities van de vele honderden, die in
de Kersttijd ergens op deze wereld in ere worden
gehouden. Vooral in het oude Europa bestaan veel
van die gebruiken, die waard zijn om ze te laten be-

KERSTKRIBBEN
In het bergachtige Oostenrijk is het maken van kerst-
kribben een nationale volkskunst. In het land waar
het ,,Stille Nacht" is ontstaan, bestaan in de berg-
dorpjes zeldzame exemplaren van die kerstkribben,
die uit verschillende tijdperken stammen. Het zijn ware
kunstwerken, die in de kersttijd op de kleine dorps-
pleintjes en in de kerkjes worden opgebouwd.
Ons nabuurland België kent levende kerstkribben. In
navolging van de bekende passiespelen worden in
verschillende Belgische dorpen getrouwe nabootsin-
gen gegeven van de gebeurtenissen, die in het kerst-
evangelie worden verhaald.
In de Beierse hoofdstad München is een prachtige
verzameling kerstkribben bijeen gebracht in een van
de vele musea die deze stad heeft. Deze kollektie
is beroemd over de hele wereld en in deze dagen
komen honderden mensen bewonderend kijken naar
wat eenvoudige mensen en grote kunstenaars hier
in de loop der tijden hebben gemaakt. Men ziet een-
voudige papieren toneeltjes met uitgeknipte figuren
tot kostbare met bladgoud opgelegde beelden.

KERSTBOMEN

Duitsland is van oudsher het land van de kerstbomen.
De gewoonte om deze sparrebomen met Kerstmis te
versieren is een over heel de wereld verspreide ge-
woonte. Jaarlijks worden door onze oosterburen een
kleine 18 miljoen kerstbomen gekocht, opgetuigd en
te pronk gezet. Als symbool van het eeuwig jonge is
de sparreboom al lang geleden zijn glorieuze opmars
begonnen. In een gemeentelijke verordening uit 1521
uit de Elzas blijkt, dat omstreeks de kersttijd de bos-
wachters en houtvesters de aan hun zorgen toever-
trouwde dennebomen bijzonder in het oog moesten
houden. En in 1832 moesten de boeren uit de streek
rondom Hannover, die daar naar de jaarlijkse kerst-
markt kwamen om bomen te verkopen, eerst naar de
..Polizei". Daar moesten zij kunnen aantonen dat het
legaal gekapte bomen waren. De boeren kregen een
stempel op de boom en pas dan mochten ze verkocht
worden. Over het merendeel van de westelijke we-
reld is de kerstboom ingeburgerd Zelfs in Spanje -
waar tot voor kort de -kerstboom zeldzaam was - gaat
de kerstboom zijn plaats innemen. Maar toch is de
kerstkribbe voorlopig nog wel de trots van elk Spaans
huisgezin.

KERSTKAARTEN

Engeland - misschien wel het meest traditierijke land
ter wereld - viert het Kerstfeest liefst in de huiselijke

kring. Plumpudding is dan het nationale gerecht. Het
is ook in Engeland geweest, waar de gewoonte om
met Kerstmis elkaar kaarten te sturen, is begonnen.
Ruim honderd jaar geleden - in 1843 - kwam Henry
Cole, toen direkteur van het grote Victoria and Albert-
museum in Londen, op het idee zijn familie, vrienden
en kennissen een speciaal gedrukte kaart met een
kerstgroet te zenden. Het was een idee, geboren uit
gemakzucht. Henry Cole had namelijk geen zin om
zijn hele familie en aan al zijn kennissen een lange
brief te schrijven met daarin de kerstwensen en de
up and downs die zijn familie in het afgelopen jaar
had meegemaakt. Een dergelijke lange kerstbrief was
in het traditierijke Engeland gewoonte.
Maar in dat gedenkwaardige jaar weigerde Cole ach-
ter zijn schrijftafel te gaan zitten om deze lange kerst-
brieven te gaan schrijven. Hij liet een kaart drukken
en verzond deze naar zijn relaties. Deze nieuwigheid
viel niet bij iedere ontvanger in goede aarde. Maar
wel kreeg Cole er een grote bekendheid door. Een
exemplaar van deze eerste echte kerstkaart is be-
waard gebleven en in een vitrine in het Londense
postmusèum te zien.

MIDWINTERBLAZEN
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar klinken in Twente de
diepe tonen van de midwinterhoorn. Het schijnt dat
deze Twentse traditie terug gaat tot vóór onze jaar-
telling. Zoals zoveel gebruiken rondom Kerstmis van
heidense oorsprong zijn, zo is dat midwinterblazen
ook van die oorsprong. Maar veel gebruiken zijn door
het christendom gekerstend. Het midwinterblazen
maakt hierop geen uitzondering. Vroeger dachten onze
ongeletterde voorouders dat - naar mate de winter
verder schreed - de zon, levensbron van alles wat
leeft en groeit - door de duistere macthen wegge-
werkt zou worden. Er zou dan nooit meer licht op
aarde zijn. Om dat te voorkomen en de kwade mach-
ten weg te jagen werd op de midwinterhoorn gebla-
zen. Het geluid moest zo sterk mogelijk zijn en daar-
om blies men boven een waterput, waardoor het ge-
luid een versterking kreeg.

LEVEND LICHT

Straks gaan de kaarsen weer aan. Niet alleen in onze
warme huizen. In de Provence gaan op Kerstavond
de bewoners van de dorpen met brandende kaarsen
naar buiten. Ze lopen langs de weg naar de kerk om
daar de nachtmis bij te wonen. Wanneer iedereen in
de kerk zijn plaats heeft ingenomen wordt een wa-
gentje de kerk ingereden. Hierop ligt een jong lam-
metje, symbool van de onschuld. De priester zegent
dit beestje dat korte tijd later weer dicht bij het
moederschaap gaat liggen.
Maar in onze huizen geeft het levend licht van de
kaarsvlam een sfeer van huiselijke gezelligheid. Voor-
al in de donkere en meestal koude decembermaand.
De vraag naar kaarsen wordt elk jaar groter. Naar
voorzichtige schatting zullen op Kerstmis 1970 ruim
75 miljoen kaarsen in allerlei vormen en maten in de
Nederlandse huiskamers hun zacht licht verspreiden.
De tere en romantische vlam is in feite ook een
overblijfsel van de gewoonte onzer voorouders om
beschutting te zoeken tegen het onbekende. De hol-
bewoner van vroeger kende het vuur als enige bron
van warmte en licht. Ook hier dus een veredeling
van een vroeger gebruik.

DIEREN IN DE KERSTNACHT

Het zijn in hoofdzaak de os, de ezel, het schaap en
de kameel die in de Kersttijd het dierenrijk vertegen-
woordigen. In de kerstverhalen en in de ontelbare
kerstliedjes komen ze veel voor. Ossen, hoewel in
onze streken wat zeldzaam, ezels en schapen ken-
nen we allemaal van het zien. Met enige moeite kun-
nen we ze zelfs in onze nabijheid wanen. Maar voor
een kameel moeten we naar de dierentuin. Toch komt
het beest in de Nederlandse kerstverhalen veelvuldig
voor. De kameel was immers het dier, dat de wijzen
uit het Oosten naar de stal van Bethlehem bracht.
In de bijbel wordt niet over de kameel gesproken.
Kennelijk heeft men dit dier bij het kerstverhaal be
trokken omdat de wijzen uit het Oosten toch ergens
mee naar het kerstkind moesten reizen.

VREDESFEEST

Het bijbelse kerstverhaal spreekt van vrede op aarde.
Tientallen Nederlandse en buitenlandse kerstliederen
hebben het over de nacht, die vrede bracht. Het is
moeilijk om in deze wereld over vrede te praten. Er
bestaat een verhaal, dat in de Eerste Wereldoorlog
op de slagvelden tussen de Franse en Duitse solda-
ten een kortstondige verbroedering tot stand kwam
en er zodoende een onofficiële wapenstilstand was
van slechts enkele ogenblikken. De kanonnen zwegen
om gelegenheid te geven tot het denken aan Kerstmis.
Aan beide zijden van de loopgraven klinkt het kerst-
lied. De Duitsers zongen over Weihnachten en de
Fransen over Noël. Een ontroerend verhaal, dat een
voorbeeld zou moeten zijn voor de wereldpolitici, die
de sleutel voor de wereldvrede in handen hebben.

(Nadruk verboden)



PET : RESTAURANT

KERSTAVOND EN

EERSTE KERSTDAG

GESLOTEN
Vergeet u niet voor de tweede Kerstdag zo'n

heerlijke schotel
t e bestellen.

EN ALS TOETJE ZO'N
HEERLIJKE IJSTAART.

Wij bezorgen u deze gaarne.

VOOR SFEERVOLLE KERSTDAGEN

Elektrische
kerstboom verlichting
o.a. kaarsen, slingers, sterren

Gouda kaarsen
diverse kleuren

Adventsterren
Leerdam glaswerk

SPECIALE AANBIEDING:
Sierfles met druipkaars ƒ 1,50
Porcelein kop en schotel
met decor f 1,50

boeken
pockets
kaarten
lopers
tafellakcns
servetten
rood, wit en
groen crêpe
pakpapier
lint
kaarsen

NIEUWJAARSKAARTEN
KALENDERS EN AGENDA'S 1971

Fa Hietbrink
Telefoon 1253

De vrijdagavondzitting van 25 december 1970
en van l januari 1971 worden gehouden op

woensdagavond

23 en 30 december
Donderdag 31 december 1970 is het kantoor
van de bank

na 12 uur gesloten

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

Voor de a.s. feestdagen hebben wij
ruime sortering

POTPLANTEN

SNIJBLOEMEN

KERSTSTUKJES

HYACINTEN

RODE TULPJES

KERSTBOMEN

KERSTGRAFTAKKEN
vanaf ƒ 2,50

CYCLAMEN vanaf ƒ 1,50

van Resteren
Bloemen - Planten - Zaden

Zutphenseweg 87 _ Tel. 1206

GEMEENTE VORDEN
OPHALEN HUISVUIL

Het gemeentebestuur van Vorden maakt be-
kend, dat het ophalen van huisvuil niet zal
geschieden op zaterdag 26 december a.s.,
maar op dinsdag 29 december a.s.

Het gemeentebestuur.

GEEN SPREEKUUR

Wethouder mr R. A. van den Wall Bake is
verhinderd 22 en 29 december a.s. spreekuur
te houden.

Het gemeentebestuur.

JANSSEN
Heeft alle verzekeringen

Verzorgt hypotheken en finan-
cieringen

Verleent hulp bij aan- en verkoop
van onroerend goed

Helpt u deskundig bij moeilijke
schadegevallen.

En wenst u prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar

Ruurloseweg 20 - Vorden
Telefoon 05752-1460

WILT U MET DE KERST EENS
LEKKER GENIETEN
VAN ONZE SPECIALITEIT

WEIHNAOHTSTOLLEN

KERSTKRANSEN
TULBANDEN
Wilt u wat bestellen, dan

Bakker Oplaat
bellen! - iplefoon 6717
Alles wordt bezorgd.

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG

dansen
met medewerking van het
orkest

THE

WOODPECKERS

3 bars geopend!
Toegang voorbehouden

Buurtvereniging Delden

LAATSTE
ORIËNTERINGSRIT

Zaterdag 19 december, aanvang
19.30 uur 's avonds.

Vertrek vanaf café 't Zwaantje

[VOOR DE KERSTDAGEN

jHEBBEN WIJ VOOR DE HEREN

pantalons
in diverse kleuren en modellen

Ook in

werkhemden
zijn wij ruim gesorteerd.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. doorregen vlees
200 gr. tongeworst
200 gr. boterhamworst

500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst
500 gr. balkenbrij
500 gr. haas-, rib-,

schouderkarbonade

Rund- kalfs- en varkensslagerij

260
225

345
110
80

50

120

75

325

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

29-30 en 31 december

volop vuurwerk
Doe-het-zelf centrum

HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Kerst-
geschenken
Echte jagerskijkers

kontrastrijk, helder beeld. Hard
coated lenzen. Water en stofdicht
merk Carton, is iets bijzonders

Tiroler loden jagersjassen
voor dames en heren

Rijbroeken, knickerbockers, lange pantalons
in manchester, loden of kamgaren

Luchtbuksen en pistolen
in de bete^fcmerken

Pijlen en bogen
voor wedstrijden en voor jongens

Ruime keuze in
BOEKE
voor jag
vrienden

N ROMANS
uiters en natuur-

Glas, aardewerk en porselein
SERVIESGOED
met jacht- en ruitersportmotieven

RUITERCAPS

RIJZWEEPJES

SPOREN

RIJLAARZEN

Manchetknopen, dasspcldcn,
sleutelhangers, sjaals en
hoofddoeken met mooie paarde-,
ruiter- of jachtmotieven

GROTE SORTERING
OPGEZETTE DIEREN

Deze en vele andere sportieve
geschenken vindt u bij:

Wapen- en sporthandel

Martens
Heeds docltTtfftndI

Zutphenseweg - Vorden

N.V. Textiel- en Plasticbedrijf

GEBR. MORSSINKHOF
te Vorden - Zieuwent - Lichtenvoorde

vraagt voor de

plasticafdeling
te Vorden

enkele nette meisjes
"Wij bieden u een zeer aantrek-
kelijk werk en dat tevens goed
wordt beloond.
Aanmeldingen kunnen geschieden
iedere avond van maandag tot en
met vrijdag tussen 19.00 en 22.00
uur of telefonisch kunt u ook
eventueel een afspraak maken.

Zutphenseweg 35
Telefoonnummer 05752-1340
Vorden

ASP Holmblad

kaarsen
DRUIPEN NIET EN

BRANDEN LANGER
IN DIVERSE KLEUREN

„De Olde Meulle"
J. M, van der Wal & Zn

gediplomeerd drogist

DRANK BESTELLEN
BLOEMENDAAL BELLEN

Geen tijd om te halen,
het wordt u gebracht zonder iets
bij te betalen.

TELEFOON 1227

Voor al uw
kerstartikelen

VERLICHTING
voor binnen en buiten

BALLEN
in glas en plastic

SLINGERS

TAFELSTUKJES

KAARSEN

prachtige sortering

Bij aankoop van tenminste f 10,— aan
kerstartikelen:

Speciale aanbieding:

TOMADO MIXER
met pureerder en snijstaaf met
beker van ƒ 77,50 voor

ƒ49,95

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Marktdagen
In verband met Kerst en Nieuw-
jaar, wordt de weekmarkt gehou-
den op

woensdag 23 dec. en
woensdag 30 dec»
des namiddags van 14.00 tot 17.00
uur.

Op deze markten speciale
attraktic. Dus altijd een bezoek
waard.

De marktkommissie

Kerstaanbieding
Pracht eiken

SALONKASTEN
met barindeling
zeer veel opbergruimte

vanaf ƒ 495,-
In diverse uitvoeringen voorradig

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514



robleem.
Ik heb geld nodig,
Wat kan de
Amro Bank voor
mij doen?
Wanneer u op korte termijn geld nodig hebt voor
privédoeleinden helpt de Amro Bank u graag
met een Amro Lening. Hoeveel u wilt lenen (van
f 1000,- tot f 10.000,-) en in hoeveel termijnen u
wenst af te lossen, kunt u voor een belangrijk deel
zelf bepalen. Kijkt u maar eens in de folder die
bij ieder Amro kantoor voor u klaar ligt.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Privérekening openen
(alle giroservice plus 21/2% rente).

Een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
nemen (rente van 41/2 tot 8%).
Verzekeringen afsluiten. Vreemd geld
kopen. Enzovoort. De Amro Bank wil
graag een en ander met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Lenen?

Dorpsstraat 20 - Vorden

Met de feestdagen
MODERN EN WARM GEKLEED GAAN!

Juist weer ontvangen

WOLLEN DAMES BROEKPAKKEN
zeer mooie kwaliteit en perfekte coupe

Ook in

TRICOT BROEKPAKKEN
ass. kleuren en maten

KINDER BROEKPAKKEN
komt ze zien en passen!

H.LUTH

A.S. ZATERDAG 19 DECEMBER

ingebruikneming

van onze nieuwe verkoopkas
waar alle planten ruim en overzichtelijk
zijn opgesteld!

Als openingsaanbieding geven wij iedere klant boven f 10,- een
plant KADO en boven de f 5,- een bloeiende hyacint in pot!

Voor de kinderen een leuke verrassing gratis

Verder zijn we ruim gesorteerd in alle maten KERSTBOMEN
met wortel of zonder. Gaarne vroegtijdige opgave van
kerststukjes, bakjes enz.

De week voor de kerst zijn wij 's avonds geopend tot 9 uur in de

VERLICHTE BLOEMENKAS!

Uw belangstelling zullen wij zeer op prijs stellen

Fa Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54, Vorden, Telefoon 1508

GROTE SORTERING

nieuwjaarskaarten
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

, Jan Hassink'

Eenmalige
aanbieding

PRACHTIGE POLYETHER

MET DOORGESTIKT
BOVENBLAD

vanaf ƒ 69,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wij zijn altijd nog blij dat we nog
KUNNEN EN MOGEN WERKEN

laat daarom al uw drukwerkorders door ons
verzorgen, wij werken gelukkig nog met plezier.

29-30 en 31 december

volop vuurwerk

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Sportief, doorgestikt model met exclusieve
ruitvoering. In 2 stof kwaliteiten,
beide in 5 moderne kleuren.

129,-en 159,-
Slank gesneden model, waarin óók de „middel-
baren" elegant en modieus voor de dag kunnen
komen. Pantalon met riem. Originele Scotch
Twist in exclusief ruit- of streepdessin.

159,-

RAADHUISSTR.. VORDEN

LEVrS FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandcl

Maften:
sleedt 'loeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

R Al FF El S EN BAN K
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Vorden : Ruurloseweg 21 - Telefoon 05752-1888
Wichmond: Dorpsstraat 9 - Telefoon 05754-514

In verband met de komende feestdagen is het

KANTOOR TE VORDEN

geopend op de woensdagavonden 23 en 30 december
en wel van halfzeven tot acht uur.

De zittingen te Wichmond op 24 en 31 december komen te vervallen

OUDEJAARSDAG
is de openstelling als volgt:

Vorden van 8.30-12.30 uur

Wichmond van 9-12.15 uur

DE BUITENZITTINGEN
te Linde en De Boggelaar worden eind december
en begin januari normaal gehouden.

RENTE 1971
Het bestuur der bank heeft de rentetarieven voor 1971 behoudens
tussentijdse wijzigingen als volgt vastgesteld:

Creditrente:
Spaargelden direkt opvraagbaar

Spaargelden 6 mnd opzegging

Spaargelden 12 mnd opzegging

Spaargelden 24 mnd opzegging

Verzekerd termijnsparen

Algemene Premiespaarwet

Jeugdspaarovereenkomst

Ambtenarenspaarregeling en bedrijfs-
spaarregelingen

Idem deposito's voor l jaar vast

Idem deposito's voor 4 jaar vast

Creditsaldi in rekening-courant

Privé-rekening (rentegevend max. f 5000,

%

7 %

5 %

5 %

7 %

2 %

Debetrente:
Debetsaldi in rekening-courant

Hypotheken

Voorschotten tegen andere zekerheid

Leningen aan rechtspersonen

EEN GOEDE KERST BEGINT MET VLEES VAN

Keurslager JANSEN
TELEFOON 1451

Wij bieden u voor de feestdagen een groot assortiment
van de hoogste kwaliteit.

DOORREGEN RUNDERROLLADE 500 gram 3,75
MAGERE RUNDBRROLLADE ... 500 gram 4,90
MAGERE LENDEROLLADE 500 gram 5,20
ROLLADE HALF OM HALF 500 gram 4,90
MAGERE VARKENSROLLADE ... 500 gram 4,90
BIEFSTUK (botermals) 250 gram 3,70
BIEFLAPPEN 250 gram 3,70
DIKKE LENDE 500 gram 4.90
RIBLAPPEN 500 gram 4,70
MAGERE KLAPSTUK 500 gram 3,55

WOENSDAGS

GEHAKTDAG!
GEHAKT HALF OM HALF 500 gram 2,25

VRIJDAGS

VERSE WORSTDAG!
VERSE WORST 500 gram 2,75

VOOR DE BOTERHAM:
LEVERWORST 250 gram
KOOKWORST 250 gram
GEBRADEN ROSBIEF 100 gram
GEBRADEN ROLLADE 100 gram

BOTERHAM WORST 100 gram

0,55
1,10
1,40
1,40
0,50

VLUG KLAAR ARTIKELEN:
SLAVINKEN per stuk 0,45
TARTAAR per stuk 0,90
GELDERSE SCHIJVEN per stuk 0,55
VLEESRAGOUT kant en klaar ... ± 2 2 5 gram 0,95
NASI OF BAMI 500 gram ƒ,75

Bestel vroegtijdig uw rollade, nasi en bami!

IKEURSLAGER
'n goeie slage



Ibers 22 EN 23 DECEMBER

Koopavond

SUPiRMARKT
PRESENTEERT VOOR DE FEESTDAGEN

om 4 uur gesloten

Geldig tot 31 december

LAAT ONZE CHEF-SLAGER
UW KERSTDINER VERZORGEN

RUNDERSTAART
500 gram

158
ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

218
RUNDERROLLADE

heerlijk gekruid
500 gram vanaf

VARKENSROLLADE
heerlijk gekruid

500 gram vanaf

RIBSTUK

500 gram

Onze specialiteit
BOERENBRAADWORST

500 gram nu

«.«FIJNE VLEESWAREN

150 gram
HAM
nu

GOEDE WIJN BEHOEFT
GEEN KRANS
Donna Rosa of Musketeller
zoete importwijn 1,6 liter 375

Literkruik frambozen / bessen-
wijn met jenever per fles 295

Zoete Spaanse wijn per fles 225

Advocaat grote fles 395

Cinzano Italiaanse vermouth
nu per fles slechts 475
Onze bekende sherry per fles 395

Per 3 flessen slechts 999

Verder hebben wij voor u diverse
soorten landwijnen - Rode en witte
port - Wijn met Franse cognac -
Rosé d'Aniou - Duitse Sekt - Boe-
renjongens op alkohol - Graves Su-
perieures - Martini enz. enz.

BOERENMETWORST
150 gram 89

GEBRADEN ROLLADE
100 gram 119

GEKOOKTE LEVER
100 gram 79

GEBRADEN ROSBEEF
100 gram 119

BACON 100 gram 99

BESTEL VROEGTIJDIG
k-

"uw kerstrollade en tevens
specialiteiten als kalfsoester,,
[kalfsschnitzels, ossehaas,

^runder- of kalfstongen etc.

UIT ONZE
ZOUTJ ES- AFDELING

VOOR UW OLIEBOLLEN

Heel kilo bloem
Zoete rozijnen 2 zakjes
Krenten 2 zakjes
Slaolie grote fles
Poedersuiker per zakje
Calvé slaolie
van 178 nu voor slechts
Koopmans bakmeel per pak
Verder hebben wij voor u gemalen anijs - Anijszaad
Amandelen - Amandelschaafsel - Sucade - Snippers
ber - Gekonfijte vruchtjes enz. enz.

Grote doos
Nieuwjaarsrolletjes

NEEM VOOR DE FEEST-
DAGEN EEN PAAR
BLIKKEN IN HUIS

Aardbeien literblik

literblikAppelmoes
Elk 2e blik voor
Literblik doperwten
zeer fijn voor
Sperziebonen literblik
Elk 2e blik voor
Perziken literblik
Baby peertjes per blik

198

79
49

105
89
59
119
89

5.40

Unox tomatensoep 102
i? Elk

2e blik 59

Sardientjes 2 blikjes 98

Haring in torn. saus ovaal blik 89

Pinda's in d 2 zakken 119
Zoute pinda's 500 gram 149
Walnoten 250 gram 109

POTATO OF
PAPRIKA
CHIPS

grote baal

Duyvis kroepoek
per zak van 73 voor 59
Zoute sticks
2 x 100 gram slechts 79
Nibb-itt naturel 125
Ovale en vierkante toast
3 pakjes voor 99
Netje gem. noten voor 98
Hazelnoten 250 gram 89

Knakworst

Mayonaise

Knakworst

Augurken

Zilveruitjes ^

Dimpot met kersen

Blikje lunchmeat

Koffiefilterkan
Chocoladekransjes

bakje van 125

jampot 105

tube voor 69

grote pot 179

3/41iterpot 109

3/4 literpot 89

voor 85

340 gram 119

nu slechts 825

nu 105

)iw
Unox ossestaartsoep

j? Unox champignonsoep
- Maggi groentesoep

2 zakjes 89
Literblik doperwten fijn 89
Ananas literblik 129

Bij ƒ 20,- boodschappen
l doos kersenbonbons

van 585
voor 2.

Wij hebben voor u diverse
kleuren kerstboomballen
Kerstboomkaarsjes per pak 105

Jus d'Orange

Raak-Up

Elke 2e literfles

Appelsap

Elke 2e fles

Vruchtenlimonade
Elke 2e fles

Sup. Unie roodm. koffie 205
jf£ Elk 2e pak voor 159

Prachtige kerstloper
zolang de voorr. strekt 39
Sinassnippers bakje

250 gram 98
Fruitassorti bakje

250 gram 39

Bij ƒ 15,- boodschappen

H l TULBAND-
CAKE voor

per fles

literfles

per fles

literfles

69
68
54
69
30
78
65

75 Ct

voor elke 25e klant aan de kassa
een prachtig

Kerstbakje gratis NIEUW !
RAAK CASSIS
superieur literfleswoensdag en donderdag 23-24 dec

Kerstkransjes per pak 75
Kerstservetten per pak 125
prachtige dekoratie
Feestpudding met rozijnen en
amandelen voor l liter

2 zakjes 85
Kerstchocolaadjes 150 gr. £8
Choc. kransjes per bakje 109
Kerstpudding Boerenjongens
voor 1/2 liter 2 pakjes

Kerstboom-
standaards 2.50

Spuitbus sneeuw voor

groente
en fruit

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 109

BLANKE WITLOF 500 gram 89
LEKKERE ZOETE
CLEMENTINES 12 voor 169

GROTE HANDSINAASAPPELEN
12 voor 179

EXPORTKWALITEIT
GOLDEN DELICIOUS 2 kg 89

JONATHANS 2 kg 69

PANKLARE
GESNEDEN RODE KOOL 500 gram 29

Literfles

1068 gram

COLOMBO

UIT ONZE DIEPVRIES

Bestel vroegtijdig
uw kalkoen

Koffiemelk
KALKOENEN plm. 1500 gram
meer of minder gewicht per 100 gram
HAANTJES
KALKOENPOTEN
CROQUETTEN
BITTERBALLEN
l J STAARTEN
CHIPOLATAPUDDING
LOEMPIA'S
PATATES FRITES

per kilo
500 gram

4 stuks
9 stuks

vruchen/room
4 persoons

Van Zoonen
heel kilo

795
53

25©
279
89
gs

365
189
64

139

Direktie en personeel van de Fa J. W. Albers wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
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