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NIEUWS

VAN DE

KERKEN
KERSTZANG VOBDENSE KOREN

Drie Vondense koren: Het Vordens Dames-
koor, de Chr. Gemengde Zangvereniging
Excelsior en Het Vordens Mannenkoor zin-
gen kerstliederen op a.s. zaterdagavond 20
december in de Hervormde dorpskerk.
Koorzang, samenzang van enkele liederen,
orgelspel door Rudy van Straten en decla-
matie van een paar kerstgediohten door ds.
Krajenibrink. De toegang is vrij. U bent er
hartelijk welkom. (Zie de advertentie).

SOLIDARIDAD

In de Adventstijd wordt in vele kerken, zo
ook in Vorden, een kollekte gehouden voor
LattJns-Zuid-Amerika. Vele ontwikkelings-
projekten ook van de plaatselijke kerken
en hulpbiedende instellingen daarginds,
hebben onze hulp nog bitter nodig. We wil-
len helpend met hen solidair zijn, Solidari-
dad. U kunt ook per giro of bank een bfl-
drage overmaken: Solidaridad, giro 1804444
Den Haag.

ADVENTS-DIENST VAN DE
RAAD VAN KERKEN

De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg (Gereformeerde Kerk, RJK. Kerk en

de Herv. Kerk) houdt een Adventsdlenst op
a.s. zondagavond 21 december in de Her-
vormde Kerk te Vorden. Plaatselijke pasto-
res: ds. Kuhlemeier, pater Sutorius en ds.
Krajenbrink hopen samen deze dienst te
leiden. Het kerkkoor van de Kranenburg
Cantemus Domino, onder leiding van de
heer A. Wissink, verleent medewerking aan
deze gezamenlijke Adventsdienst. Litur-
gieën worden gestencild. Iedereen is er zeer
hartelijk welkom. De uitgangskollekte zal
bestemd zijn voor Solidaridad, de interker-
kelijke Advents-aktie voor Latflns-Zuid-
Amerika. (Zie ook de advertentie).

KERSTNACHTDIENST IN DE
HERVORMDE DORPSKERK

De Interkerkelijke Evangelisatie-Commissie
(Gereformeerde en Hervormde Kerk) heeft
ook dit jaar weer de bekende Kerstnacht-
dienst voorbereid, die gehouden zal worden
op de kerstavond, woensdagavond 24 de-
cember in de Hervormde kerk. De Chr. Mu-
ziekvereniging Sursum Oorda verleent me-
dewerking aan deze dienst. Ook de cantor-
organist Rudy van Starten. Ds. Veenendaal,
Herv. predikant, hoopt deze Kerstnacht-
dienst te leiden. Liturgieën worden gesten-
cild. Iedereen is er hartelijk welkom.

KERSTFEESTVIERINGEN
ZONDAGSSCHOOL
Er is een fout geslopen in de berichtgeving
over het kerstfeest in Medler/Linde. Daar-
om willen we het nog graag hier vermelden.
a. De Zondagsschool in het dorp hoopt met

de kinderen, de ouders en belangstellen-
den het kerstfeest te vieren op de Ie
Kerstdag 'S AVONDS in de Hervormde
dorpskerk.

b. De Zondagsschool in Medler/Linde
hoopt dat te doen 'S MIDDAGS op de
Ie Kerstdag in de Medler-school.

VERKIEZING AMBTSDRAGERS
HERVORMDE KERK, VORDEN
Een groot aantal gemeenteleden, ver over
de tweehonderd, heeft zondagmorgen j.l.
deelgenomen aan de verkiezing van Ambts-
dragers.
Tot ouderling zijn gekozen: mevrouw A.
Breukink-Oortgiesen, Zomervreugdweg 2;
de heer H. Sjouken, Het Wiemelink 53; de
heer G. Remmers, Nieuwstad 34; de heer
G. J. den Ambtman, Het lebbink 37 en
mevrouw D. Harmens-Dorland, H.K. van
Gelreweg 37.
Tot ouderling-kerkvoogd: de heer J. H. Jan-
sen Jr., Mispelkampdijk 24 en de heer E.
van Welzenis, Het Jebbink 33.

l l L. V« n WIT KDBLSTAA4.

GEMEENTE-
N1EUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

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

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde:

-a. Taakverdeling binnen het cuüfcgc 'Tan-
burgemeester en wethouders per l-l-'76.

b. Ophalen huisvuil in buitenwijken Delden
en Haekfort.

c. Beleidsnota; Milieuzaken.

Ad. a.
Taakverdeling college van burgemeester en
wethouders.
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Vorden heeft besloten dat met in-
achtneming overigens van de uitsluitende
beslissingsbevoegdheid van het college als
geheel, de afzonderlijke leden zich in het
bijzonder met de hieronder achter hun naam
vermelde zaken zullen bezig houden:

De burgemeester: Algemeen bestuur, agglo-
meratieve aangelegenheden, planologie,
eigendomstransacties, recreatie, milieuza-
ken, voorlichting, economische aangelegen-
heden en gemeentelijke personeelsaangele-
genheden.
Daarnaast uiteraard de volgens de wet
eigen bevoegdheden van de burgemeester
zoals politie, brandweer, bescherming be-
volking etc.

Wethouder Bannink: Openbare werken,
bouw- en woningtoezicht en Volkshuisves-
ting. Financiën en belastingen.,

/*•Wethouder Bogchelman: Onderwijs, sport,
cultuur en jeugdzaken. Maatschappelijk
welzijn en bijstandsverlening.

Als loco-burgemeester treedt op wethouder
Bannink.

De leden van het college zijn als volgt voor
het publiek te spreken:
De burgemeester: elke vrijdagmorgen van
10.00-12.00 uur.
Wethouder Bannink: elke donderdagmiddag
van 16.00-17.00 uur.
Wethouder Bogchelman: elke donderdag-
middag van 16.00-17.00 uur.

Ad. b.
Ophalen huisvuil in de buitenwyken Delden
en Haekfort.
Donderdag l januari 1976, Nieuwjaarsdag,
zou normaal gesproken de ophaaldag van
het huisvuil in de buitenwijken Delden en
Haekfort zijn. In plaats hiervan zal op za-
terdag 3 januari in genoemde buitenwijken
het huisvuil worden opgehaald,

Ad. c.
Milieuzaken.
Hinderwet.
In de periode van l oktober 1974 tot l ok-
tober 1975 werden door het college van bur-
gemeester en wethouders 31 hinderwetver-
gunningen verleend, terwijl er op l oktober
1975 nog 10 vergunningen in behandeling
waren.
Ter vergelijking het volgende:
periode 1-10-1973/1-10-1974: 55 vergunnin-
gen verleend en 16 aanvragen in behande-
ling;
periode 1-10-1972/1-10-1973: 44 vergunnin-
gen verleend en 20 aanvragen in behande-
ling.

In vergelijking tot de periodes 1973 en 1974
is er een duidelijke achteruitgang te con-

stateren van het aantal verleende hinder-
wetvergunningen en het aantal nog in be-
handeling zijnde aanvragen om een vergun-

Deze daling hangt samen met het feit, dat
er vanaf l januari 1970 reeds 192 hinder-
wetvergunningen zijn verleend. De thans
binnenkomende aanvragen voor een vergun-
ning houden veelal verband met uitbreiding
en nieuwbouw van agrarische bedrijven of
met kontrole van gemeentewege.
De daling van het aantal hinderwetvergun-
ningen kan mogelgk mede samenhangen
met de verslechtering van de conjunctuur
ten gevolge waarvan men weinig geneigd
zou kunnen zijn tot het doen van forse in-
vesteringen en daarmee samenhangende
uitbreidingen van bestaande bedrijven.
Om de kontrole zo efficiënt mogelijk te
doen verlopen is op de afdeling Ruimtelijke
Ordening c.a. ter gemeentesecretarie een
kaart van de gemeente Vorden gereedge-
maakt, op welke kaart is aangegeven welke
bedrijven en inrichtingen reeds in het bezit
zijn van een hinderwetvergunning en waar-
uit tevens blijkt, welke bedrijven en inrich-
tingen nog niet in het bezit zijn van een
vergunning.
Een kontrole aan de hand van deze kaart
heeft reeds geresulteerd in diverse nieuwe
aanvragen om een hinderwetvergunning.

De kapverordening.
Ingevolge de gemeentelijke kapverordening
van 23 juni 1964, laatstelijk gewijzigd d.d. 3
mei 1973, is het verboden zonder vergun-
ning van het college van burgemeester en
wethouders een houtopstand te vellen an-
ders dan bij wijze van dunning.
Het verbod is niet van toepassing wanneer
het betreft:

— populieren of wilgen voorzover deze
dienen als wegbeplanting of als een-
rijige beplantingen langs landbouwgron-
den;*,

— vruchtbomen en windschermen om
boomgaarden;

- fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar,
(kerstbomen) ;

— - kweekgoed.

In de periode van l oktober 1974 tot l okto-
ber 1975 werden bij het college van burge-
meester en wethouders 16 aanvragen om
een kapvergunning ingediend. In 9 gevallen
werd de kapvergunning' verleend, terwijl 7
maal een kapvergunning geweigerd werd.
In het algemeen was de weigering van kap-
vergunningen gebaseerd op het feit, dat de
onderhavige houtopstand een onmisbaar
element in de omgeving vormde en dat het
vellen van de houtopstand het beeld ter
plaatse zodanig zou beïnvloeden, dat daar-
door aan het natuurlandschaps- of dorps-
sohoon ernstig afbreuk zou worden gedaan.

DECEMBER:
laat het een f eestmaand blijven:
Het is weer zover. Kerstmis, verlichte
kerstboom, brandende kaarsen, Oudjaar,
oliebollen, borrel en vuurwerk. De decem-
bermaand en vooral de laatste weken staan
bol van feestelijke aktiviteiten die, indien
daarbij de nodige voorzichtigheid wordt
veronachtzaamd, de feestvreugde danig
kunnen bederven.
Hoe komen wij de laatste weken van het
jaar veilig door? Laten we voorop stellen

t een verlichte kerstboom, een branden-
de kaars of vuurwerk niet gevaarlijker zijn
dan vele andere zaken, waarmede wij dage-

;«;i;. Waarom dan, zult
u 7. i oh afvragen, die bijzondere aandacht

r die typische december-aktiviteiten ?
'el, omdat veel voorkomende ongevallen
et verlichte kerstbomen, brandende kaar-

sen en vuurwerk absoluut onnodig zijn. Met
andere woorden, het al dan niet „uit de
hand lopen" hiervan hebben we „zelf in de
hand". Maar een mens is ook maar een
mens, die de voorzichtigheid weieens uit
het oog verliest, vooral onder feestelijke
omstandigheden. En dat leidt vaak tot ge-
volgen die een schril contrast vormen met
het beoogde doel.

De kerstboom
1. Koop een boom die qua grootte in uw

vertrek past, zodat hg vrq van gordijnen
en andere licht brandbare stoffen kan
worden opgesteld.

2. Zorg er voor dat de boom stevig staat,
zodanig dat hij niet omver kan worden
gelopen. Als u het heel goed wilt doen
draai dan in het plafond een schroefoog.
Windt een stuk binddraad om de stam
van de boom op een vierde van de top,
het andere einde bevestigt u aan het
sohroefoog. Omvallen is dan uitgesloten.
Indien u de boom in een waterhoudende
klem plaatst, voorkomt dit een vroegtij-
dig uitdrogen van de boom, tenminste
als u het waterreservoir steeds bijvult.

3. Gebruik bg voorkeur geen echte kaars-
jes in de boom, want deze vereisen
voortdurende controle. Eén moment van
onoplettendheid en uw boom is een fak-
kel. Heus, elektrische verlichting is dan
wel niet zo mooi, maar geeft u tenmin-
ste een rustig gevoel, mits

4. U er zeker van bent dat deze in orde is.
Controleer daarom de bedrading van de
kerstboom verlichting en laat de lampjes
een half uur branden vóór plaatsing in
de boom ook al waren er vorig jaar geen
problemen. Gebruik een gaaf en goed
passend verlengsnoer en leg het zó neer
dat het geen struikelob j ekt vormt.

5. Doof de verlichting als u gaat slapen of
het huis verlaat.

Brandende kaarsen:
1. Plaats de kaarsen in een stevig staande

houder op een vlakke ondergrond. Houdt
de kaarsen verre van gordijnen of an-
dere licht brandbare stoffen, zoals pa-
pieren versieringen enz., zomede buiten
het bereik van kleine kinderen en huis-
dieren. Gebruik geen kaarsenhouders
vervaardigd van plastic of andere licht
brandbare stoffen.

2. Kaarsen in kerststukjes niet te ver la-
ten opbranden. Plaats kerststukjes niet
buiten uw gezichtsveld en vooral niet in
nabijheid van een warmtebron, zoals bij-
voorbeeld 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 en-
kele minuten.

Tot diaken: mevrouw A. H. Olthof-Sigger,
Galgengoorweg 4; de heer J. W. J. van
Hees, Het Jebbink 23 en de heer W. F. van
der Vuurst, Het Jebbink 61.
De bevestiging van ambtsdragers is ge-
pland op zondagmorgen 4 januari 1976.

KERSTDIENSTEN
De Chr. Gemengde Zangver. Excelsior
hoopt mee te werken aan de kerstdienst in
de Hervormde dorpskerk op de Ie Kerst-
dag, donderdag 25 december. De samenzang
wordt begeleid door orgel en ook door trom-
petten.
Op de 2e Kerstdag wordt er een gezamen-
lijke kerstdienst gehouden in de Hervorm-
de Kerk, waarin hoopt voor te gaan ds.
Kuhlemeier.

Verspreiding
Contact

Kerstmis- en
Oud en Nieuw-nummer:

Editie Vorden
verspreiding copy binnen
24 december 19 december

Editie Ruurlo
verspreiding copy binnen
14 december IS december

Editie Hengelo
verspreiding copy binnen
24 december 17 december

Oud en Nieuw:

GEEN CONTACT

Eerste verspreiding 1976:

^Kditie Vorden
verspreiding copy binnen
S januari 6 januari

Editie Ruurlo
^erspreiding copy binnen

januari 5 januari

Editie Hengelo
verspreiding copy binnen
13 januari 7 januari

Dropping en
verbetering rekord
De dropping die de afdeling Vorden van
Jong Gelre dit weekend hield trok een flink
aantal deelnemers. Het gezelschap dat was
vertrokken bij Hotel Bloemendaal, werd ge-
dropt tussen Varssel en Ruurlo. Vandaar
moest men zo snel mogelijk het einddoel De
Sprokkelaar te Varssel bereikt worden. Een
afstand van ongeveer vier kilometer.
De groep van Rinus Pelgrum, verder be-
staande uit Johanna Berenpas, Martie Arf-
man en verloofde alsmede Gerda Klein Gel-
tink, won de eerste prijs. Tweede werden
Bert Bosch, Adriaan Eskes en Gerda Rege-
link. Na afloop deed het gezelschap zich
tegoed aan pannekoeken.
Nu staat De Sprokkelaar bekend om zijn
spekpannekoeken en kan men in „wedstrijd-
verband" pannekoeken eten, d.w.z. wie de
meeste pannekoeken achter elkaar op kan
ten. Henk Ruesink deed na afloop van de

dropping een aanval op het bestaande re-
kord van vier pannekoeken en at er vijf op.
Slechts vijf zult u zeggen, vergeet echter
niet dat deze spekpannekoeken een door-
snee hebben van 30 cm! Ik heb me wel la-
ten vertellen dat Henk Ruesink 's avonds
voor het naar bed gaan geen „pap" meer
heeft kunnen zeggen!

KLEUREN-TV ?
WIST U

dat u voor ƒ18,— per week
zonder aanbetaling de aller-
nieuwste kleurentelevisie bij
u in huis kan staan?
En met onze 4 jaar garantie-
zekerheid.

Nu bellen en binnen 24 uur
kunt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, tel. 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, tel. 2404

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdien&ten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 21 december: 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal, Heilige Doop; 19.00 uur Advents-
dienst van de Raad van Kerken, m.m.v.
Kerkkoor Kranenburg „Cantemus Domino",
pater Sutorius, ds. Kuhlemeier, ds. Krajen-
brink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 21 december: 10.00 uur ds. A. C.
van Nood te Barchem; 19.00 uur Advents-
dienst in de Herv. Kerk (zie Herv. Kerk).

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur m.m.v. de leerlingen van
de nieuwe school aan het Jebbink; zondag
11.00 uur (crèche); dinsdag 19.30 uur dienst
van boete en vergeving.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; maan-
dag 19.30 uur dienst van boete en verge-
ving.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 06752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wiJkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslul-
end spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
-een gehoor kan het politieburo, tel. 1230

of de families Etjerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken la het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistorlekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2348

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma,, dl., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u,
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SUPER SLAGERIJ
Runderrollade

Varkensrollade

Malse biefstuk

Lende of rosbief

Varkensfricandea

Schnitzels

Schenkel

Ossestaart
VOOR OUDEJAARSAVOND:

Verse worst/saucijzen

500 gram vanaf

500 gram vanaf

250 gram

500 gram

498
558
448
798
598
138
378
248

325
450Schouderkarbonade 500 gram

Bestel vroegtijdig uw kerstrollade en/of specialiteiten zoals kalfs- en lamsvlees,
ossehaas, runder- en kalfstongen, salade en fondueschotels

ELKE 25e BESTELDE ROLLADE GEHEEL GRATIS!

Vleeswaren
Varkensrollade of rosbief 100 gr. 178
Gekookte ham 150 gram 129
Cassellerrib 100 gram 169
Bacon 100 gram 159

Runderrookvlees 100 gram 188
Boerenmetworsf 150 gram 129
Dlv. soorten paté 100 gram vanaf 125
Filet American 100 gram 135

ZONNETUIIf
Navelsinaasappelen honin9zoef

Golden Delicious

Malse sla

Blanke witlof

Blanke champignons 250 gram

Verse ananas per sfuk

2 kilo

2 kilo

2 kroppen

500

228
148
128
149
128
398

DIEPVRIES VOORDEEL
Baby kalkoen

Braadkuiken

Kalkoenpoten

Tam konijn

Bitterballen

Patates frites

ca 1900 gram
per 500 gram

PINGO
per 1000 gram

per 500 gram

heel kilo

50 stuks van 335 nu

heel kilo

van 425 voor

298
398
298
639
298
198
355

Maandag 22 december
de gehele dag
GEOPEND

TWEEDRANK
diverse smaken

per fles

BROOD EN GEBAK KOELING
Slagroom Kersttaart

Sneeuwster

nu voor

nu voor

Saucijzen 4 stuks

Berliner appelringen 4 stuks

Kransjes

Weihnachtstol

250 gram

van Oplaat's warme
bakkerij nu voor

595
525
298
138
220
595

Verder stokbrood, krentebrood, rozijnenbollen, wiHebroodjes en vele soorten

wit- en vloerbrood

Direktie en Personeel ASO supermarkt!
• prettige

Hollandse of Spaanse
botfeling - per fles

• UIT ONZE WIJNHOEK
Combano sherry

Martini vermouth Rosso. Bianco. Exfra dry

Moselblümchen moezel

Grand Vin Rosé

Combano advocaat van 580 voor

Bordeaux superieur per fles

Sandeman sherry nu per fles

4 flessen

4 flessen voor

475
469
950
tI I I

475
395
675

VOOR BIJ DE BORREL
Calvé borrelnootjes van 177 nu

Kaasdomino's

Haust toast •

Melba toast

Pasteibakjes

van 209 nu

2 pakken van 150 nu

/

pak van 151 nu

groot of mini - nu

149
179
129
98

149
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ROOMBOTER APPELMOES

VOOR OUD EN NIEUW
Nieuwjaarsrolletjes
Voor uw oliebollen

Patentbloem

A & O slaolie

Krenten

Rozijnen

Calvé slaolie

Oliebollenmix

per doos

lo van 125 nu

ram

ram

van 305 nu

van 149 nu

295

98
159
59
59

279
139

Verder o.a. bakkersgist, sucade, snippers, bigareaux, koekkruiden, gem. anijs,
hele anijs enz. enz.

wenst u
erstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

500 gram

1/4 blik

250 gram

JAPANSE
per blik

VOOR EEN HARTIG HAPJE
Jong belegen kaas
Gesn. champignons
Formosa asperges
Fancy pink zalm
Garnalen
Knakworst
Cocktailworstjes
Nibb-itt cocktail
Franse mosterd
Zure haring
Haringrugjes
Grapefruit
Heinz salades
Olijven met pigment
Kalfs/kipperagout

3 blikjes

per zak

bierpul

6-8 stuks

pot van 172 voor

„ASSIS"
per blik

diverse soorten

Los Calgos

voor

448
119
189
249
198
250
250
129
129
298
159
198
198
230
239

FEESTVOORDEELTJES
CHAMPIGNONSOEP
Unox van 145 voor 119

198

OSSESTAARTSOEP
Unox

CALVE SAUZEN
diverse smaken

A & O chips
Banketstaaf
Klop-Klop
Tova vlafruit
A & O aardbeien
Worteltjes \
Knorr sauzen
Aluminiumf
Halfvolle kof
Ananas
Vanillesuike
A & O doperwte
Krings Jus d'Orange
A & O drink of cola
A&Opils
Amstel pils
Koeleman auqurken

NATUREL OF PAPRIKA
grofe baal

ROOMBOTER
per stuk

pak van 127 voor

diverse smaken
van 129 nu

y2 literblik nu

TRA FIJN
liferblik

van 106 voor
* V

QJ

Kerstservetten

Grote kaarser^

a 10 zakjes

(TRA FIJN literblik
l/2 literblik voor 89

per fles

literfles

krat a 24 pijpjes nu

krat a 24 pijpjes nu

3/4 pot

pak a 25 stuks

pak a 4 stuks

BLOEMEN & PLANTEN
Kerststukje
Kerstsfeertakken
Pracht cyclaam

prachtig opgemaakt

vanaf

grote, voor

VOORDEEL SLIJTERIJ

119
198
69
109
98
109
129
89
89
398
149
149
69
149
79
79
795
998
149
125
98

375
155
365

JONGE JENEVER
Florijn van 13,15 voor 995 JAGERMEISTER

van 14,95 voor

CITROEN BRANDEW.
Florijn van 10,40 voor

JONGE JENEVER Har-
tevelt van 13,35 voor

COINTREAU
van 17,95 voor

BESSENJENEVER
Henkes van 12,75 v.

1195
1495

Lua mokkalikeur
16,95 voor 1395

ite Horse of White
whisky 14,95 nu 1095

FRANSE COGNAC Na-
poleon van 14,95 v. 1095
Chafeau Peron Graves
Superieures v. 595 nu 495

398
ZOETE SPAANSE
WIJN per fles 298
PEREGAS PORT
van 845 nu 695

AL DE! : AANBIEDINGEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
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Speciale aanbieding:

„COWBOY"
JONGENSSCHOENEN
normaal 54,95 en 59,95

deze week 39,95 - 44,95
maten 32 tot en met 40

WULLWK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

WEEKMARKT

dinsdagmiddag 23 dec.
n.m. 1.30 uur.

De daarop volgende markt is vrijdag 2 januari 1976

VOOR AL UW

KERSTARTIKELEN
KERSTBOOM-
VERLICHTING

KERSTBOOM-
VERSIERING

KAARSEN enz.
BIJ

Fa Gebr. BARENDSEN
Zutphenseweg VORDEN Telefoon 1261

Onze kanforen zijn inplaats van
vrijdagavond 26 december geopend op

dinsdagavond 23 dec.

Rabobank Vorden
Rabobank Kranenburg
Nutsspaarbank
Am robank

Maak de Kerstdagen gezellig!
met een

echte Weïhnachtstol
en een

boter amandel
kerstkrans
op uw tafel brengt u de juiste sfeer

Bestellingen worden gaarne
aangenomen door

SCHURINK
Burg. Galléestraat 26 Vorden Telefoon 1877

PIJPROKEN
MANNENWERK!

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

FEESTELIJKE
STOFFEN

voor lange feestkle-
ding.
Zojuist binnen
gekregen.

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Attentie
bestel vroegtijdig
voor de a.s. feest-
dagen uw
kerstkalkoen
haantjes, kip of
eieren
alles vers

POELIERSBEDRIJF
W. ROSSEL
Telefoon 1283

SUPERBENZINE
95,9 cent

Diesel 52,8 et.
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Opgelet
Neem een wgs besluit
koop een

KERSTBOOM
MET KLUIT

Boomkwekery Tuincentrum
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden
Telefoon 05752-1464

Te koop: beste slachtkip-
pen. B. F. Lebbink,
Eikenlaan 27, Vorden
telefoon 05752-6739

Fruitbedrijf Medler

Cox Orange
Golden Delicious
Stoofperen
Goudreinetten
Partij goudreinetten
voor moes

Zaterdag verkoop
van 9-12 uur

Een ijstaart als
desserf

geeft een feestelijk
besluit aan uw
kerstdiner ! ! !
vanaf 5,25

f aarne vroegtijdig
estellen

IJSSALON
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

De besturen van de hieronder vermelde ziekenfondsen, die samen-
werken in de Verrekenkas „Oost-Nederland" voor de vrijwillige
verzekering, maken bekend dat de premie per 1 januari 1976 als
volgt is vastgesteld.

Vrijwillige verzekering:
ƒ 98,— per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder
ƒ 147,— per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen
/ 48,15 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder, voorzover vallende

onder de Landelijke Reduktieregeling.

GEHUWDE
verzekerden waarvan de echtgenoot 65 jaar of ouder is met een inkomen dat ligt
tussen de toelatingsgrens voor de Bejaarden verzekering en ƒ 21.630,— kunnen in
aanmerking komen voor een reduktie op de premie voor de vrijwillige
verzekering.

Deze premie kan respektievelijk: / 155,— of ƒ 180,— per maand bedragen,
afhankelijk van de hoogte van het inkomen.
De ziekenfondsen kunnen hierover nadere inlichtingen verstrekken.

Bejaardenverzekering:
Groepen
bejaardenverzekering
Groep l
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Inkomen per jaar

AOW -f / 440,—
AOW -f ƒ 440,— tot AOW + / 880,-
AOW + / 880,— tot AOW + ƒ 1322,-
AOW-f-/ 1322,— tot AOW + ƒ 3180,-
AOW + / 3180,— tot AOW + / 5037,-

Premie per maand
gehuwd

20,95
41,80
62,60
83,40

125,05

ongehuwd
f 20,95
/ 41,80
/ 62,60
/ 83,40
/ 83,40

OPMERKING:
Onder AOW dient te worden verstaan: het gehuwden AOW
pensioen eksklusief de vakantie-uitkering.
N.B.
Bovengenoemde premies zijn allen eksklusief de premie voor de aanvullende
verzekering die per ziekenfonds iets kan afwijken.

De ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn
A.N.O.Z. - Apeldoorn
A.N.O.Z. - Zutphen
O.G.Z.O. - Goor
Rijnstreek - Velp

Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle
St. Liduina - Utrecht
Tiels Ziekenfonds - Tiel
Voorzorg - Arnhem
Verenigd Deventer Ziekenfonds - Deventer

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden
Ook voor beter slijpen

OERSTERKE

rib-kïnderpantalons
maten 104 t/m 176
deze week

18,95
WONINGINhlCHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Het bestuur van de

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"
'brengt onder de aandacht van belang-
hebbenden dat op 5 januari 1976
de woningcommissie Vorden

GEEN ZITTING ZAL HOUDEN
De eerstvolgende zitting zal zyn op
maandag 2 februari 1976

STEREO

Speciale aanbieding

Meisjesjacks / mantels
vanaf f 25,-

Jongensjacks / jassen
vanaf f 25,-

Kijkt u nu
even bij

GEOPEND:
maandag 22 december tot 6 uur
dinsdag 23 december tot 9 uur
woensdag 24 december tot 4 uur

N
U

VRIJDAG A.S. 7 UUR
JEUGDCENTRUM

STEREOKOMBINATIE
van radioyersterker en platenspe-
ler, kompakte uitvoering met ge-
luidsboxen. Prijs vanaf / 595,—

STEREO RADIOVERSTERKER
tevens uitgerust met lange, midden
en korte golf. Kontinu vermogen
2 x 11 watt. Met geluidsboxen.
Van ƒ 795,— voor ƒ 549,—

STEREO PLATENSPELER
in verschillende prijsklassen
vanaf / 229,—

STEREO CASSETTERECORDER
of stereo cassettedeck
vanaf / 395,—

STEREO BANDRECORDER
ook te gebruiken als recorderdeck.
Tevens mogelijkheid voor mono-
opname en weergave.
Prijs vanaf / 699,—

STEREO
GRAMMOFOONPLATEN

langspeelgrammofoonplaten in di-
verse prijsklassen. Speciale kerst-
platen waaronder:
Zingen bij de kerstboom f 6$5
Kerst met Gert en
Hermien ƒ 17,90
The Cats:
A merry Christmas f 17 f O

CASSETTEBANDEN
Basf C 60 cassettes
3 stuks / 9JO
Basf C 90 cassettes
3 stuks / 14,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)
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B ART HARTELMAN SLAAGDE VOOR HET DOCTORAAL
EXAMEN IN DE EKONOMIE
,,Bart is gewoon Bart gebleven". Deze woorden voegde ons echtgenote
Truus toe toen we afscheid namen van de familie Hartelman aan de Deca-
nijeweg te Vorden. Reden van het bezoek was dat de heer des huizes de heer
A. J. A. Hartelman met goed gevolg het docoraal examen in de economie
heeft afgelegd.

Even terugkomend op de woorden van me-
vrouw Hartelman, inderdaad zullen vele
Vordenaren er toch aan moeten wennen dat
„Bart" voortaan de letters drs. voor zijn
naam kan zetten. Want al is zijn naam niet
zoveel meer in de pers (hooguit bij een be-
richt over het jaarverslag van de Kath.
Kerk, waarvan hy penningmeester is) een
aantal jaren terug was dat wel even anders.
Toen was de thans 39-jarige Hartelman (22
december wordt hy 40) fraktievoorzitter
van de KVP in de gemeenteraad, terwijl hy
in de jaren '60 voorzitter was van de voet-
balvereniging Ratti.

STUDIE NA WERKTIJD
In 1970 beëindigde hy het raadslidmaat-
schap omdat hy zich geheel aan de studie
wilde wyden. Nu zyn hem de acht jaren in
de raad uitstekend van pas gekomen. Voor
het doctoraal examen zgn nl. vyf hoofdvak-
ken verplicht en twee keuzevakken.
„Wat deze keuzevakken betreft heb ik
naast bedryfspsychologie gekozen voor „be-
stuurswetenschap". Dit laatste vanwege
mgn ervaring als raadslid. Ik kan je wel
vertellen dat ik reuze biy ben dat ik die
jaren in de gemeenteraad heb meege-
maakt."
„Studeren is myn tweede natuur," zo zegt
de heer Hartelman. „Zegt dat wel. Wq zgn
zestien jaar getrouwd en ik heb Bart nooit
anders meegemaakt dan dat hy bezig is met
zgn studie. Ik heb het nooit erg gevonden.
Myn man is niet iemand die de hele avond
rustig naar de televisie kan kijken," zo vult
mevrouw Hartelman aan terwyi ze onder-
tussen trotse blikken in de richting van
haar echtgenoot werpt.
„Het is maar hoe je studeert. Elk gaatje
moet je vullen. Wanneer myn vrouw bood-
schappen doet ga ik mee. Ik wacht dan wel
in de auto en heb altyd één of ander boek
by me. Op het zwembad kun je ook zo heer-
iyk leren. Gingen we wandelen dan sjokte
ik achteraan, maar wel met lectuur by me.
's Zaterdags en 's zondags ook gewoon kon-
stant doorwerken," zo zegt de heer Hartel-
man, die overdag als adjunct-accountant bg
de binnenlandse accountantsdienst van de
ABN in Amsterdam werkzaam is.

SMAAK TE PAKKEN
Zo rond 1965 kreeg hy de smaak van het
studeren eerst goed te pakken. Na o.a. de
HBS te Groenlo te hebben voltooid (daar-
voor was hy op een semenarium in Sittard,
omdat hy priester wilde worden, maar op
zeventienjarige leeftyd kwam hy op zyn be-
sluit terug) en enkele boekhouddiploma's te
hebben behaald slaagde hy achter elkaar
voor SPD I en II.
Hy besloot toen aan de Erasmus-universi-
teit te Rotterdam als avondstudent econo-
mie te studeren. In 1970 deed hq met goed
gevolg het kandidaatsexamen. Daarna be-
gon hy met de studie doctoraal. Verplicht
hierbg was een werkcollege te volgen
(praktische opdrachten en literatuuronder-
zoek). Dit vergde niet minder dan 500 uren.

Op een gegeven moment was de heer Har-
telman zover dat hy een scriptie kon gaan
schrgven. Hg koos als onderwerp „Manage-
ment development by een algemene bank".
Het behelst een onderzoek naar de ontwik-
keling van leidinggevend kader bg de Alge-
mene Bank Nederland. In feite een beschou-
wing van de wg'ze waarop de ABN haar
leidinggevende funktionarissen kwalitatief
op peil houdt.

WAT MOTIVEERT DE MENSEN
„Bg het werk als adjunct-accountant ging
mgn belangstelling vooral uit naar hetgeen
de mensen om mg heen motiveerde en hoe
zg door ontplooiing en verdere ontwikke-
ling hun taken beter gemotiveerd kunnen
verrichten.

Wat betreft het keuzevak bedrijfspsycholo-
gie, dit heb ik gekozen ter verkrgging van
meer inzicht in het wat en waarom van het
menseiyk gedrag in de organisatie. Ik heb
in myn scriptie ook getracht een bgdrage
te geven voor de bevordering van een kri-
tische houding ten aanzien van doeleinden
en kosten van aktiviteiten op het terrein
van management development," aldus licht-
te de heer Hartelman toe.

De 700 uren die hg aan het schrgven van
de schriptie heeft besteed, hebben wel
vruchten afgeworpen. Niet alleen werd het
gehonoreerd met het cijfer 8 maar boven-
dien ia het voor begeleider prof. dr. P. G. M.
Hesseling (hoogleraar aan de Erasmus-uni-
versiteit te Rotterdam) aanleiding geweest
om in de toekomst samen met de heer Har-
telman een verder onderzoek te plegen in de
zojuist geschetste richting. „Dit alles geeft
toch wel enorme voldoening," aldus drs. A.
J. A. Hartelman, over wie tweelingbroer
Hemmy (timmerman) eens zei: „Wat Bart
in zgn hoofd heeft, heb ik in m'n (gereed-
schaps)tas".

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

Raad van Vorden hakte de knoop door:
rouwcentrum naast de r.k. kerk
Het is zoals burgemeester M. Vunderink tijdens de discussies terecht stelde:
„De meningen zullen wel blijven uiteenlopen wat betreft de plek waar een
rouwcentrum in Vorden gebouwd moet worden".
Dat bleek ook dinsdagavond toen de raad met 8 stemmen voor en 5 tegen be-
sloot om een stuk grond aan te kopen naast de R.K. Kerk om op die plaats
straks een rouwcentrum te bouwen. De Vordense gemeenschap mag zich ge-
lukkig prijzen dat de knoop eindelijk is doorgehakt want door al die sugges-
ties en meningen die er de afgelopen maanden zijn gespuid dreigde één en
ander op een spelletje uit te lopen dat veel weg heeft van „Wie van de drie",
al kun je hier beter spreken van „Wie van de twee", want 't was of bouwen in
het dorp of bouwen op de alg. begraafplaats. Het belangrijkste is dat er ge-
bouwd wordt.

Voor de benodigde grond plm. 1135 m2
dient de gemeente ruim 37 duizend gulden
te betalen. Voor het maken van een ont-
werp trok de raad bovendien tienduizend
gulden uit.
Alvorens tot stemming werd overgegaan
bepleitte de heer A. Ploeger namens de
fraktie van de PvdA, alsmede de heer L.
de Boer namens de fraktie van Vordens Be-
lang, voor de bouw van een aula op de alg.
begraafplaats.
Beide heren wezen op het feit dat de grond
op de begraafplaats reeds eigendom van de
gemeente is, terwyi er nu 37 mille betaald
moet worden. „Alles bg elkaar betekent dit
een kostenverzwaring per begrafenis van
zo'n 60 gulden," aldus berekende de heer
De Boer. Bovendien wees hij op de bezwa-
ren die er zyn gerezen vanuit het Herstel-
lingsoord De Decange i.v.m. het psycholo-
gisch aspekt voor de patiënten in dit oord.
De heer R. A. v. d. Wall Bake (WD), als-
mede de heer J. F. Geerken, waren beide
van mening dat hun standpunten in het ver-
leden reeds meerdere malen kenbaar zijn

gemaakt (t.w. rouwcentrum in het dorp)
zodat ze er nu niet verder op ingingen. Voor
het voorstel van B. en W. stemden dus CDA
(5 man) en WD (3 man). Tegen de PvdA
(3) en Vordens Belang (2).
Met de suggestie van de heer Gerritsen
(Vordens Belang) een plaatseiyke architekt
in te schakelen zullen B. en W. rekening
houden, zo gaf burgemeester Vunderink te
kennen.

HAMERSTUKKEN
De raad besloot dinsdagavond voorts om
een extra subsidie van ƒ 23.184,— te verle-
nen aan de eigenaar van kasteel De Wiers-
se zynde 30% van de hoger uitgevallen res-
tauratiekosten van het kasteel. Vastgesteld
werd voorts de lozingsverordening riolering.
De weg Toldyk in de gemeente Vorden heet
voortaan Tolweg.
De vergoedingsbedragen voor de brandweer
zullen worden aangepast. Voor het aan-
schaffen van meubiair en materiaal voor
de nieuwe R.K. Kleuterschool in het dorp
werd ƒ 14.550,58 beschikbaar gesteld. De

Nuts-kleuterschool zal 4000 gulden en vgf
cent ontvangen, eveneens voor aan te schaf-
fen materialen.
„Waarom de ene boerderij wel op de Ujst
beschermde monumenten en de andere boer-
dery niet." Een vraag waarop nog geen
antwoord kon worden gegeven zodat de
raad besloot het agendapunt met betrek-
king tot deze materie voorlopig even aan te
houden.

B. EN W. GAAN PRATEN MET
BARON VAN DER BORCH

TOT VERWOLDE

Zoals reeds uitvoering in de pers beschre-
ven, is begin van dit jaar aan de heer P. A.
Baron van der Borch tot Verwolde een hin-
derwetvergunning geweigerd voor uitbrei-
ding van zgn bedrijf van 5000 tot 8000
nertsen.
„Het verzoek om schadevergoeding dat de
heer Van der Borch heeft ingediend moe-
ten we afwyzen, volgens ex artikel 49 van
de Wet op de Ruimtelgke Oredening," aldus
luidde het voorstel van B. en W. aan de
raad.
Dit voorstel lag de raad echter zwaar op de
maag en met het niet ontvankelgk verkla-
ren van het verzoek om schadevergoeding
hadden verschillende raadsleden grote moei-
te.
De heer Gerritsen (Vordens Belang) vond
het een nalatigheid dat de gemeente Vor-
den geen schadeverordening kent. „De heer
Van der Borch is rechtstreeks getroffen
door het bestemmingsplan (plan Zuid). Ik
vind het dan ook niet juist dat hy voor de
schade moet opdraaien. Ook is het niet juist
dat de heer Van der Borch zgn standpunt
niet bg B. en W. heeft kunnen uiteenzet-
ten."
De heer v. d. Wall Bake (WD) liet zich
eveneens in die zin uit. Dat appellant niet
was „gehoord" was voor hem ook moeiiyk
te verteren. De heer J. F. Geerken (CDA)
achtte een gesprek tussen B. en W. en Ba-
ron van der Borch zinvol.
Burgemeester Vunderink nam de suggesties

van de raad over en besloot de heer Van
der Borch te „horen". Wel wees de voorzit-
ter op de gevolgen die er kunnen ontstaan
(het schept precedenten) wanneer de raad
hier gaat afwijken (ex artikel 49 wet RO).
Gerritsen: „We nemen B. en W. ook niets
kwaiyk, maar ik wil een burger niet graag
met een kluitje in het riet sturen. Ik ben
biy dat het raadsvoorstel wordt aangehou-
den en dat Baron van der Borch zal worden
gehoord."

„TOT IN HET ONEINDIGE VERDAGEN"
Medio juli heeft de heer J. F. Fleurke een
aanvraag ingediend voor de bouw van een
gastencentrum. Dit werd door B. en W. ge-
weigerd (in strg'd met het bestemmingsplan
buitengebied). B. en W. besloten toen aan
de heer Fleurke medewerking te verlenen
tot de bouw van zes zomerhuisjes.
Desondanks heeft de heer Fleurke bezwaar
aangetekend tegen de door B. en W. geno-
men beslissing (weigering van de bouwver-
gunning voor een gastencentrum). Aange-
zien de stedebouwkundige de desbetreffende
voorbereidende werkzaamheden nog niet
heeft voltooid, stelden B. en W. voor de be-
slissing op het bezwaarschrift van de heer
Fleurke met twee maanden te verdagen.
„Jammer deze korte verdaging, liever ver-
dagen tot in 't oneindige. Ik ben geschrok-
ken van het verzoek tot de bouw van zes
zomerhuisjes. Een vroegere eigenaar had
ook graag willen bouwen maar kreeg nul
op het rekest. Vele Vordenaren komen niet
aan bod. Nu een nieuwe mgnheer en dan
moet maar gebouwd worden. Laten we het
buitengebied blgven beschermen," aldus een
heftig verontwaardigde heer Gerritsen.
„Van hetgeen u naar voren hebt gebracht
zullen we zeer zeker nota nemen," aldus
luidde het antwoord van de heer Vunde-
rink. Dat de raad het met de „verdaging"
eens was behoeft natuurlgk geen nader be-
toog.

PEUTERSPEELZAAL KRIJGT
STRATSUBSIDIE

De Stichting Peuterspeelzaalwerk te Vor-
den zal over het jaar 1975 een startsubsidie
krijgen van duizend gulden en voor 1976
nogeens duizend gulden. Dit laatste moet
dan bezien worden als een voorlopig voor-
schot.
Het definitieve bedrag zal dan worden be-
paald wanneer de exploitatierekening klaar
is. Aanvankelijk wilden B. en W. zowel over
1975 als 1976 het bedrag van duizend gul-
den zien als subsidie. „Dit kan niet, want
subsidie verlenen op basis van een inge-
diende begroting kan in Vorden niet. De
subsidie hier ter plaatse is gebaseerd op de
exploitatierekening," aldus de heer De Boer
(Vordens ^Hing). Vandaar dat de duizend
gulden ove^T976 als voorschot moet worden
aangemerkt. Wanneer de exploitatiereke-
ning van de Stichting t.z.t. onder de loupe
zal worden genomen zal tevens het voorstel
van de heer Krol (PvdA) om de ouderbg-
drage per^^deel te bepalen op één gulden
worden b^MUn. Momenteel bedraagt deze
bijdrage drae gulden.

JAAR VAN DE VROUW
De peuterspeelzaal in Vorden heet „Ot en
Sien". „We leven nog net in het jaar van
de vrouw, dus laten we de naam omdopen
in „Sien en Ot", zo stelde de heer Gerritsen
voor. „Ik zal deze suggestie aan het bestuur
overbrengen," antwoordde de heer Vunde-
rink lachend. Gelukkig behoeft hg dan niet
zover te lopen want zgn ega maakt deel uit
van genoemd bestuur, zo heb ik my laten
vertellen.

PRETTIGE FEESTDAGEN
„Mag ik aan het eind van de rondvraag nog
even het woord," zo vroeg de heer Gerrit-
sen. Tussen de rondvraag door riep de heer
Gerritsen nogeens „mag ik". „Ja hoor," zei
de heer Vunderink.
„Wel, als oudste zittende normaal raadslid
wens ik het college en de raad prettige
feestdagen." Snel voegde hy eraan toe dat
hy met de eerste zinsnede niets bedoelde.
Veronderstel toch eens dat men zou gaan
denken dat er ook niet normale raadsleden
in de raad zitting hebben, hoewel als de
twinkelende oogjes van de heer Gerritsen
op dat moment eens konden praten!

LIEF ZIJN VOOR ELKAAR
De stemming1 in de raad was dinsdagavond
opperbest. Men lachte elkaar vriendeiyk
toe terwgl verschillende raadsleden by het
kraken van „een vrolgke noot" met steelse
blikken naar de publieke tribune keken.
Goede akteurs bespelen immer het publiek,
nietwaar!
De eerste kwinkslag kwam deze avond uit
de mond van de burgemeester Vunderink.
„Het is de laatste vergadering van het jaar,
zover we dat op dit moment tenmniste kun-
nen overzien," zo sprak de heer Vunderink
by de aanvang van de vergadering. Hy gaf
daarmee duidelgk te kennen op de hoogte
te zyn wat voor vlees hy in de (raads)kuip
heeft.

HOE MINDER ROOK DES TE HELDER
ZIJN DE GEDACHTEN

„We zouden niet zoveel moeten roken in
de raadszaal. Niet zozeer vanwege de ge-
zondheid maar voor het werkklimaat. Hoe
minder rook hoe helder onze gedachten. We
kunnen dan sneller tot besluitvorming ko-
men," zo sprak burgemeester Vunderink
onder hilariteit. Ik weet niet of het toeval
was, maar tg'dens de woorden van de heer
Vunderink zagen we enkele leden van de
oppositie met lange teugen van hun „pi-
raatje" genieten.

BERUSTEND
Tgdens de discussies deze dinsdagavond is
mij opgevallen, dat de fraktievoorzitter van
de PvdA, de heer Bosch, alles stilzwygerd
aanhoorde. Dat zgn we niet van hem g°-
wend. De houding van de heer Bosch kwam
by my over als „ze doen maar", of moeten
we er een soort „stilte voor de storm" uit
concluderen. De toekomst zal het wel leren.

HET DOEK IS GEVALLEN
Nog een paar weken en het jaar 1975 is ten
einde. Voor ons een goede gelegenheid om
de komende dagen het wel en wee van dit
jaar nogeens de revue te laten passeren en
u in een volgende editie van het „Contact"
alles nogeens op een rgtje voor te schote-
len. Het was me het dorpspolitieke jaartje
dan ook wel. Een ding is zeker: de raads-
leden hebben hun achterban duideiyk laten
weten dat er maandelgks in het gemeente-
huis van Vorden „vergaderd" wordt. Des-
alniettemin CDA, PvdA, WD, Vordens Be-
lang en niet te vergeten het college alsmede
de gemeentesecretaris en de gemeentebode
(welke laatste het afgelopen jaar samen
met zgn echtgenote voor vele kopjes koffie
heeft gezorgd) de beste wensen voor het
jaar 1976 maar bovenal allemaal een goede
gezondheid.

Laat ik nu nog één persoon hebben verge-
ten en wel de heer J. J. v. d. Peyl, de man
die de raadsvergaderingen in Vorden notu-
leert. Ook hg een voorspoedig 1976.

GOUDEN ECHTPAAR IN VORDEN

Op 17 december waren de heer G. Aalpoel
(77 jaar) en mevrouw B. L. Aalpoel-de
Weert (73) jaar wonende Margrietlaan 4
te Vodden, vyf tig jaar getrouwd.
De heer Aalpoel geniet bekendheid als wan-
delaar. Hy loopt elke dag heen en terug
naar de buurtschap Medler, waar een doch-
ter woont. Ondanks dat zijn gezichtvermo-
gen hem wat in de steek laat, geniet hg
hier byzonder van.
De heer Aalpoel is keurmeester geweest.
Hy woont sinds 1960 in Vorden.
De bruidegom is aangesloten bg de Christe-
Igke Blindenbond. Zowel hg als zyn vrouw
genieten vaak erg van „Het gesproken
boek" alsmede van klassieke muziek.
Het gouden echtpaar heeft twee kinderen
en zeven kleinkinderen.

Opbrengst
AVO-kollekte
De eind november in een deel van onze ge-
meente Vorden gehouden buskollekte be-
stemd voor AVO-Nederland, de vereniging

voor arbeids- en welzgnszorg voor minder
validen, heeft toch het mooie bedrag van
ƒ 712,01 opgebracht. Harteiyk dank by deze
aan alle gevers/sters en in het bizonder ook
aan allen die als kollektanten aan deze kol-
lekte hebben meegewerkt!

Graag geven we adres en gironummer van
AVO-Nederland aan u door. Stellig zal deze
en gene uit onze gemeente (in een gedeelte
kon immers de genoemde buskollekte maar
gehouden worden. Kollektanten ?!) een
gift alsnog per giro of bank willen over-
maken. Vooral als we zelf en onze kinderen
gezond en sterk zyn!

AVO-Nederland, Bos en Lommerplein l,
Amsterdam-15. Giro 10781.

Het contact-adres te Vorden is: mevrouw
4. G. Krajenbrink-Boland, Ruurloseweg 19.

Geslaagd
De heer J. W. Hishink is geslaagd te Den
Haag voor het slotexamen GA 1.



Zoekt u een voordelige en gunstige

ziektekosten-
verzekering ?

Vraag dan eens geheel vrijblijvend

inlichtingen bij

Gelderse Onderlinge
Verzekeringsmaatsch.

Meidoornstraat l, Aalten
Telefoon 05437-2946

G.O.V.

Voorheen: Ziektekosten Risico af d. Hengelo-

Vorden-Warnsveld

Korrespondent:

A. J. Vruggink, Riethuisweg 4 te

Vorden, telefoon 05752-1568

Kerstaan-
biedingen
VOOR MEER
KEUKENPLEZIER

Beslagkom
met zuignap 8,95
Cakeblik 25 cm aluminium
oranje van buiten, teflon
van binnen 5,90
Braadfolie Look per rol 1,98
Braadzakken Look per pak 2,45
Koekepan Fischler met tef-
lon maat 24 cm te gebrui-
ken voor gas en elektrisch 21,75
Poffertjespan gietijzer met
19 ogen voor gas en elektr. 8,75
Broodtrommel Curver
plastic 12,50
Blitz hakker groentehakker
van kunststof, roestvrijsta-
len mes, grote maat 14,95
W'andblikopener
van Tornado 9,95
Stapeldoos voor het vers
houden van vleeswaren in
de koelkast 3,75

Kerstboomverlichting

elektrisch met zestien ge-
kleurde lampjes
van 23,50 voor 19,95

Snijmachine elektrisch voor
brood, kaas, worst, groente 79,—
Koffie-automaat
voor 6 koppen 79,50
Handmixer merk Krups
met kloppers en deeghaken 58,75
Broodrooster Inventum
automatisch 58,—
Frituurpan
met thermostaat 119,—
Elektrisch mes van Tefal 45,—

Aanbiedingen
voor meer gezelligheid

Fondueset luxe
met zes fonduevorken 32,50
Snack Caddy grote draag-
bare schaal met vakindeling 11,90
Partyschaal voor zoutjes 4,95
Flessendrager voor 6 flessen 3,25
Tafelrestenbeker kunststof 2,30
Isoleerkan televisiekan
inhoud één liter 13$5
Notenkraker 3,50

Leerdam glaswerk
met 30% korfing

alleen op de modellen Modula,
Formula, Aruba en Romantica.
Zolang er voorraad is

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

BROOD
een maal apart

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Vloten toch stijlvol.
Uit de modewereld van

Visser

Sportief doorgestikt
kostuum. Dubbele
plooien in rugpand en
3 opgestikte zakken,
f 275,-

Voor nét even meer stijl en allure hoeft u niet verder dan
onze nieuwe kollektie.

Stap 's bij ons binnen en ontdek 'n andere wereld in mode voor
mannen.

Fortex kollektie - 'n wereld in mode

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Een stil verlangen naar de tijd
toen alles nog zo lekker rustig
ging...
Daarom gaat er van dit pittige,
verrassend mooi gelijnde
Manou-ensemble zo'n welda-
dige rust uit. Zitten zoals groot-
moeder in haar jonge jaren zat

Maar dan wel met ten heimelijk
ingebouwd stuk, niet te
onderschatten, modern zitkomfort.

inter-style
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17332

Te koop:
kerstbomen en houtblokken
voor open haard

IDEMA
Reeoordweg 8 - Telefoon 6814

Voor:

U weet

1

blousons
bloeses
vesten,
pul lovers
pulli's
en rokken

het, naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 15,4

Zaterdag 20 december

klaverjaswedstrijden
Aanvang 20.00 uur

HOOFDPRIJS: KALKOEN
Inleggeld ƒ4,—

WEGRESTAURANT

De Boggelaar
Vordenseweg 32 - Warnsveld
Telefoon 05752-1426



Blfl en gelukkig zfln wfl met
de geboorte van ons dochter-
tje

CINDY

Gerrit en Ria
Zweverink-ten Elshof

Vorden, 10 december 1975
Burg. Galléestraat 34

Met grote blijdschap geven
wfl u kennis van de geboorte
van onze dochter

JOS

Jan, len en Michiel
Schaafsma

Vorden, 11 december 1975
Raadhuisstraat 7

Langs deze weg willen wfl u
allen heel hartelijk bedanken
voor de felicitaties, bloemen
en kadoos, die wfl op ons 55-
jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen.

M. Wansink
A. Wansink-Boks

Vorden, december 1975
Raadhuisstraat 15

Stuurde u ons bloemen, tele-
gram een brief of kaart?
Verrastte u ons met een ge-
schenk, feliciteerde u ons
persoonlek ?
Mogen wfl u dan daarvoor op
deze wtjze hartelQk danken.

Theo Pietersen
Hetty Pietersen-Lettink

Dieren, december 1975
Kerkstraat 62

Langs deze weg wil ik u al-
len heel hartelflk bedanken
voor de vele f elicitaties, bloe-
men, fruit, etc. die ik op mgn
90ste verjaardag mocht ont-
vangen.

J. Zweverink

Graag willen wfl u bedanken
voor uw belangstelling en
medeleven, betoond na het
overlflden van mfln lieve
man, onze vader en opa

Uit aller naam:
G. J. Aalderink-

Boeaveld
Vorden, december 1975

AFWEZIG

N. J. Edens
tandarts
donderdag
18 december

Voor spoedgevallen:
tandarts W. P. Haccou,
Pr. Bernhardweg 3

Spoedgevallen worden waar-
genomen door tandarts
Edens, Dorpsstraat 5 Vor-
den, tel. 05752-1453

KERSTBOMEN
alle maten
Boomkwekery
Tuincentrum

M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26
Vorden
Telefoon 05752-1464

Voor:
kerstkaarten
kerstlopers
kerstservetten
agenda's en
almanakken
het adres:

Te koop: aquarium - compl.
aftn. 120 x 30 x 30; antieke
dekenkist; koperen aker;
antiek geweer en diversen
wegens verhuizing. Rik De-
nekamp, Beatrixlaan 16,
Vorden, telefoon 2148.

B.z.a. nette werkster voor
enkele halve dagen. Brieven
onder no. 41—l aan het bur.
van dit blad.

Te koop: 135 mm Telerlens
voor praktica. Van Heecke-
renstraat 12, Vorden.

Te koop:

mooie
kerstbomen
alle maten

J. M. Peppelman
Kerkhoflaan 3, Vorden

Te koop: z.g.o.h. bankstel
(klassiek, kleur antiek
groen, velours), salontafel,
palissander, eethoek palis-
sander, l stel Franse sluier-
gordflnen. Het Kerspel 5.

Slachtkippen te koop. Joh.
Groot Jebbink, „BQvanck",
Linde.

Gevraagd: hulp voor 3 dagen
per week voor huish. en
winkel. G. R. van Neck, Vor-
denseweg 70, Hengelo Gld.,
telefoon 05753-1321.

Te koop wegens verhuizing:
een dubbeldeurs koelkast
met vriesvak van 45 liter.
Zutphenseweg 69, tel. 2176.

RUDY CORNEGOOR

en

GONNY LANGENHOF

gaan trouwen donderdag 18 december 1975
om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Steenderen.
Inzegening om 14.30 uur in de
St. WiUibrorduskerk te Hengelo Gld.

Dr. C. Lulofsweg 2, Vorden
Molenkolkweg 20, Steenderen

Wfl geven receptie van 16.00-17.00 uur in
zaal „Conoordia" te Hengelo Gld.
Wfl gaan wonen: Brinkerhof 52, Vorden

GERRIT WOESTENENK

JANNY KAMPERMAN

gaan trouwen op maandag 22 december a.s.
om 11.00 uur in het gemeentehuis
te Warnsveld.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Warnsveld door de weieerwaarde heer
ds. W. M. Weenink.

december 1975
Eefde, Scheuterdijk 3
Warnsveld, Vordenseweg 18

Toekomstig adres: Brinkerhof 44, Vorden

U bent van harte welkom op onze receptie
in Café-Rest. „de Uitrusting", Kapper-
allee 89, Eefde, van 16.00-17.30 uur.

YLOER-VERRASSINGBM!
STANDING
een zuiver scheer-
wollen berber op
400 cm breed. Kies
uit 3 tweed kleuren

RIO
oersolide slaapkamer-
tapijt in 4 sterke tinten.
Nylon top-kwaliteit, 400
cm breed.

Najaarsprjjs
310,— p. str. meter

Najaarsprys
69,— per strekkende mtr

t

Heden overleed geheel onverwachts, nog tgdig
voorzien van de Sacramenten der Zieken, mfln
lieve man, onze lieve vader, behuwd- en groot-
vader

HERMANUS WAENINK
echtgenoot van A. M. Penterman

op de leeftyd van 72 jaar.

Vorden:

Luttelgeest:

Drempt:

Keyenborg:

Hengelo Gld.:

Vorden:

A. M. Waenink-
Penterman

R. Hilderink-Waenink
Th. Hilderink
M. Bremer-Waenink
H. Bremer
A. Besseling-Waenink
W. Besseling-
A. Bremer-Waenink
G. Bremer
G. Waenink
H. Waenink
en kleinkinderen

Vorden, 16 december 1975
Enzerinckweg 6

De gezongen uitvaart zal plaatsvinden op zater-
dag 20 december om 10.30 uur in de parochiekerk
te Kranenburg-Vorden, waarna de begrafenis op
het R.K. Kerkhof aldaar.
Vrijdagavond om 19.30 uur avondmis voor de
overledene.

Voor:

kinderpullovers

schipperstruien
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

9T VVJ'VÉ'^V

kiezen

kom naar ons voor
feestelijk gekleed gaan!

Medische mannen van nu dragen o.a.
kostuums van fluweel. Wilt u zich de

komende feestmaand "feestelijk'kleden ?
Kom naar ons l Wij hebben een passende

kollektie "geklede kostuums".

tcHtiel en mode
/chooldermaA

Al onze afdelingen zijn op

24 DECEMBER A.S. NA 3 UUR

en op

31 DECEMBER A.S. NA 12 UUR

GESLO1 :N

Tevens wensen wij u

GOEDE KERSTDAGEN

EN EEN

VOORSPOEDIG 1976 TOE

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP
Hengelo: Spalstraat 37 Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 Vorden: Stationsweg 20

Een jongensschoen, een wedstrijdschoen,
een superschoen? Neem PUMA!

IMPORTEUR

COR DU BUY S(P©C3T KM

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

FEESTELIJKE AANBIEDING

KLEUREN-
TELEVISIE

KLEURENTELEVISIE
grootbeeld 66 cm in notenhouten
uitvoering. Eenvoudige bediening,
merk Erres. Voor een feestelijke
prijs van f 1995,—

KLEURENTELEVISIE
met 51 cm beeld, moderne vorm-
geving. Uitvoering kast mat wit.
Handige tiptoets bediening. Voor
een feestelijke prijs van f 1595,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Ontdekde pracht
van 't mysterieuze
Midden-Oosten

Wij brengen het Midden-Oosten wat dichter by.
Mysterieus Midden-Oosten, als bakermat van het

prachtige handgeweven tapijt. Voor de nomade bed, tafel
en moskee. Voor ons een bizondere verfraaiing van

het interieur. Daarom is zo'n tapijt kopen een kwestie van
vertrouwen. Waarvoor u naar een kenner gaat

Bovendien vindt u bij ons een enorme
kollektie. Allemaal voorzien van een *

certificaat van echtheid. Loop eens,
binnen en ontdek zelfde pracht van

't mysterieuze Midden-Oosten.

VORDEN,
WARNSVELD,

interieurverzorging

wim polman b.v,
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314



Speciale
Kerstaan-
biediitéen

MET HEEL VEEL VOORDEEL

Nieuwe mode, goed en beslist niet
duur bij

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
MANTELS - COATS nu vanaf 39,50 - 49,50

JAPONNEN - PAKJES vanaf 39,50

NAPPA EN SUEDE vanaf 150,-

BLOUSES vanaf 9,50

ROKKEN vanaf 29,50

PULLOVERS - SPENCERS vanaf 10,00

KINDERMANTELTJES NU 20% KORTING
KINDERPANTALONS
o.a. tweka, tweed-ruiten
10% KORTING

GROTE SERIE HERENKOSTUUMS
NU MET 25 en 50% KORTING

Vrijdag, maandag, dinsdag koopavond

WARME BAKKER OPLAAT
wil graag aan al uw wensen voldoen voor de

kerstdagen, vandaar deze

.... Weinachtsstol a 5,95

.... Krentebrood met spijs 5,—

Krentebrood 2,80 - 5,—

Rozijnenbrood 2,80 - 5,—

.. . . Stokbrood

.... Harde broodjes

.... Zachte broodjes

. . . . Krentebollen

.... Roomb. amandelkrans 10,—

Roomb. amandelstaaf è 3,75

.... Kersttaarten
8, 10, 12,50 - 15,—-

Slagroomgebak

.... Hazelnootgebak

. . . . Bavaroisgebak

Cake

Kersttulband

Appeltaart 8, 10,—

.... Saucijzebroodjes

.... Appelgebak

.... Appelcarrees

.... Abrikozengebak

Wilt u deze lijst s.v.p. uitknippen en inleveren voor
maandag 22 december.

NAAM:

ADRES

U kunt ook telefonisch bestellen, ons nummer is 1373!

WARME BAKKER

BAKKERU OPLAAT

WEEKENDAANBIEDING

GERUITE

damesrokken
speciale

v

prijs 32,50
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK

„HET HOGE"
SCHOOL MET DE BIJBEL

Kerstfeest-
viering
op vrijdag 19 december a.s. om half elf
in de Hervormde kerk

Kinderen die in 1976 op school hopen te komen
worden ook verwacht.
Ouders en belangstellenden eveneens
hartelijk welkom !

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Biedt te koop aan:

1974
[974
>73

Datsun 140 J de Luxe .
Citroen 2CV 6
Morris Mini
Citroen Ami 8 Break
GS 1015 motor 1973
Simca 1301 Special 1973
Peugeot 404 diesel 1972
Peugeot 504 1972
Renault R 12 TL 1971
Ford Taunus coupé 1300 . . 1970
Morris Mini 850 1970

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of 107000 km garantie, getectileerd en M.L.-
behandeling.

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

Fa Köhler-Wissink
Spalstraat 15 - Hengelo (G.) - Telefoon 1374

Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek

Ook op afspraak.

Dorpsstraat - Vorden

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

wenst u allen
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig 1976

& SLIJTERIJ

Gebr. EYKELKAMP
biedt aan tot en met 31 december:

JONGE GENEVER
Florijn of eigen merk per liter

CITROEN BRANDEWIJN
per liter

BESSENGENEVER
per liter

Zolang de voorraad strekt

Kerstavond 24 december om 18 uur gesloten

Oudejaarsavond om 18 uur gesloten

engelo <gid>
tel.O5753~1461

21 DECEMBER

DANSEN
Arne Jansen
en Les Cigales

Dennenaaldscherpe prijzen!

Bespaar honderden

guldens: koop bij

DISCOUNT CENTRUM
100% wollen berber
tapijt 400 cm breed,
foam-rug, woonkamerkwa-
liteit. GRATIS GELEGD

Nylon tapijt
400 cm breed, foam-rug,
woonkamerkwaliteit
GRATIS GELEGD

Nylon tapijt
400 cm breed, foam-rug,
voor slaapkamer
(zelf leggen)

Acryl tapijt
prachtig hoogpolig,
400 cmr foam-rug,
zware woonkamerkwaliteit
GRATIS GELEGD

Voor f 200,- uw trap
gestoffeerd
inklusief tapijt waar krijgt u dat l

Alles uit voorraad leverbaar.
Verder alle merktapijten leverbaar

Dorpsstraat 29 - Ruurlo
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Wegens tijdnood (en de late binnenkomst
der advertenties) moesten wij 't plaatselijk
nieuws laten vervallen. Dit zal nu in onze
laatste editie geplaatst worden.

Maak de feestdagen
nog feestelijker met bloemen

Voor een

exclusief
kerstarrangement
of een gezellig BOEKET

of een prachtige PLANT

of een mooie PLANTSCHAAL

of een fleurig KERSTSTUKJE

of uw ANDERE WENSEN

naar uw Bloemenspeciaalzaak

J. J. DIJKERMAN
BLOEMEN FRUIT

Zutphenseweg 5 - VORDEN
Telefoon (05752) 1334

VOOR AL UW

KERSTARTIKELEN
* Kerstboomballen en pieken

* Kerstboomverlichting

* Lametta, Engelenhaar, Mos enz. enz.

* Kerstboomstandaards

* Vele, vele soorten KAARSEN

* Kandelaars, Tafelstukjes

* Kerstklokken, Lint, Flitter

* Kerststerren (met verlichting)

* Sterretjes

* Kerst- en Nieuwjaarskaarten en kaarsen

* Kersttaf e l lopers, -kleden, -servetten

* Kerstinpakpapier

OOK VOOR DE KERST GELDT:

T IS KOERSELMAN

WAAR MEN SLAGEN KAN
Burg. Galléestraat 12 - Vorden Telefoon 05752-1364

Uit onze tapperij:
SHERRY Medium Dry
SHERRY Old Medium
WITTE VERMOUTH
ROSE

per liter 6,20
per liter 5,95
per liter 3,75
per liter 2,30

Extra voordelige borrel:
JONGE FLORYN
VIEUX FLORYN
BESSEN COEBERGH
FRANSE COGNAC

Grolsch pijpjes
van 13,68 voor

En nog veel meer voordeeltjes!

9,95
10,50
9,95

14,95

11,95

VINOTHEEK
SMIT
VORDEN TELEFOON 05752-1391

Laat uw kerstwensen vergezeld gaan
van een

bloemengroet
Wij verzorgen uw orders zonder
problemen, ook in andere plaatsen

- gegarandeerd goed -

Tijdig bestellen voorkomt
teleurstellingen !

Bloemenspeciaalzaak

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 1334

Voor de a.s. feestdagen
hebben we

LEUKE LANGE
ROKKEN
vanaf 59,-

LAMMERS

Voor sfeervolle
MEUBELEN

Te koop:

nog te bouwen in Brinkerhof l

luxe
middenwoning
van drie onder één kap

Inlichtingen: G. Nijhof, De Boonk 53, telef.
05752-2544; E. Sckurink, Margrietlaan 19,
telef. 05752-2111.

Zutphenseweg 29, Vorden

Te koop: MRY dragende
vaars, 24 dec. a.d. telling,
zeer goede melklijsten.
G. Vliem, Waarleweg 4,
Vorden, tel. 2364.

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

RIBLAPPEN
500 gram
RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram
SPEKLAPPEN
500 gram
SLAVINKEN
3 stuks
HAMBURGERS
3 stuks
ROOMSCHIJVEN
3 stuks

zie onze Ie en 2e etage

UW MEUBELZAAK

WONINGINRICH1ING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

5,
4,
2,49
1,95
1,95
2,55

Stichting Jeugdsociëteit „Vorden"

t.g.v. Ie lustrum vertonen wij op

zaterdag 20 december a.s.

de BEATLEFILM

„LET IT BE"
Aanvang 20.00 uur
in het Jeugdcentrum

VOOR DE BOTERHAM:
150 gram SNIJ WORST 1,43
150 gram TONGEWORST 1,19
100 gram HOOFDKAAS (eigen fabr. stuk) 0,55
250 gram KOOK WORST (eigen fabr. stuk) 1,40
250 gram LEVERWORST (eigen fabr. stuk) 1f49

P.S. Hebt u onze ROOKWORST al geprobeerd!
(grof en fijn)

Voor de a.s. feestdagen
VLEES als hoofdschotel van de ECHTE SLAGER !

RAAD VAN KERKEN
VORDEN/KRANENBURG

Zondag 21 december a.s.

Adventsdienst
in de Herv. dorpskerk te Vorden
Aanvang 19.00 uur
M.m.v. kerkkoor Kranenburg
„Cantemus Domino"

Pater Sutorius, ds. Kuhlemeier en ds. Krajenbrink

^^^^^^^ ^^w^ï*^^^vpw^^ '̂̂ w^^^^^^W(^^ ^ViiNf

BETALING ABONNEMENTSGELD
CONTACT

U kunt vanaf heden uw
abonnementsgeld voor het
jaar 1976 voldoen per Rabo-
bank nr. 36.64.02.374
Amrobank nr. 48.63.19.245
of per postgiro nr. 1205867
t.n.v. Drukkerij Weevers b.v.
Vorden
Tot l januari 1976. Aan de
drukkerij Nieuwstad 12
kunt u terecht tot en met
24 december 1975.

Hef abonnementsgeld
bedraagt ƒ 22,50 p. jaar

Wordt u na l januari een kwitan-
tie aangeboden, dan komt er ƒ 2,50
administratie- en inkassokosten bij
en betaalt u ƒ 25,—.

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf
VARKENSROLLADE
500 gram vanaf
RIBLAPPEN
500 gram
RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram
BIEFSTUK
250 gram
OSSESTAART
500 gram
Gepaneerde SCHNITZELS
3 stuks
FRICANDELLEN
3 stuks

5,25
5,98
5,88
4,88
4,98
1,95
3,98
1,65

Wij hebben ook voor u kalfsvlees, ossehaas, varkenshaas,
dikke lende, dunne lende, fricandeau, karbonade, verse
worst, schenkel, enz. enz.

Wij maken voor u een

smakelijke fondueschotel
klaar, 4 tot 6 personen
(Wilt u dit wel even bestellen?)

14,—

Voor de boterham:

Heteluchtkanonnen
voor het verwarmen
van grote ruimten
Ook voor verhuur

Gebr. Barendsen
Off. Master-dealer

150 gram HAM 1,75
150 gram GEBRADEN ROLLADE 2,55
150 gram BOERENMETWORST 1,49
150 gram PEKELVLEES 1,48
250 gram KOOK WORST (stuk) 1,40
en nog vele andere specialiteiten !

Verschillende soorten SALADES om u gezellige
avondjes smakelijk af te maken

Wilt u s.v.p. de rollade vroegtijdig bestellen !!

WIJ WENSEN U SMAKELIJKE FEESTDAGEN TOE

Slagerg Vlogman
l en medewerkers

Nieuwstad - Vorden - Telef. 1321

Deze reklame is geldig van 22 dec. t.m. 31 dec.

SCHAATSEN SCHAATSEN SCHAATSEN GEBR. BARENDSEN VORDEN



Wees nou extra kieskeurig
koop uw vlees bij de Keurslager

Wij bieden u de beste kwaliteit
tegen feestelijke prijzen

500 gram

ECHTE GELDERSE
500 gram

Donderdag R|BLAPPEN

Vrijdag: VERSE WORST

Zaterdag: RUNDERGEHAKT

De gehele feestweken gelden de onderstaande aanbiedingen

Bestel vroegtijdig uw feestrollade
Volop blefstuk, ossehaas, Wiener schnitzels, tongen, rosbief enz.

Maandag: GEHAKT 5°° 250hed kil° 398
VERS
500 gram nu

VERS
500 gram nu

a 125 gram
voor

KUIKENBOUTJES

KALKOENBOUTEN
0

WIENER SCHNITZELf ̂

BRAADVLEES BOTERMALS

TARTAARTJES

ROSBIEF

GELD. SCHIJVEN

500 gram

3 stuks

DE ECHTE
500 gram bij ons

3 stuks

349
498
398
698
298
798
198

GROTE RUNDERTONG 1250

Vleeswaren:
150 gram GEKOOKTE HAM

100 gram ROSBIEF

150 gram CERVELAAT

1,29 100 gram ROLLADE 1,79

1,79 100 gram PATE grof 1,09

1,19 150 gram S AKS. LEVER WORÓT 0,98

Koopmans Cakemeel
van 106 nu voor

DIEPVRIES
FEESTELIJKE AANBIEDINGEN

DIEPVRIESHAANTJE

IJSTAART

PATATES FRITES

DOPERWTEN

BITTERBALLEN of
KROKETTEN

IGLO VISSTICKS

1200 gram onze prijs

6-8 persoons
van 450 nu voor

1 kilo van 250 onze prijs

ZEER FIJN 500 gram
van 220 nu 179 onze prijs

MORA
grijppak - onze prijs

10 stuks - onze prijs

498
349
198
159

275
198

GROENTE & FRUIT
FEESTELIJKE AANBIEDINGEN

ECHTE FEESTVRUCHTEN

GROTE ANANAS

COX ORANGE

TOMATEN

ECHT KERSTFRUIT

MANDARIJNEN

per stuk

2 kroppen

FIJNE HANDAPPEL
1 kilo

500 gram

298

98

128

158

CLEMENTINES zonder pit
ca 1 kilo 198

SPERCIEBOONTJES *»*?» 229

WITLOF

SINAASAPPELS

GRAPE FRUITS

GROTE PAPRIKA'S

kersvers 500 gram

net 2 kilo

HEERLIJK
net 3 stuks

2 stuks

249

259

129

98

VIVO PILS
omdat het feest is deze week heel krat voor 795

ZUIVEL
FEESTELIJKE AANBIEDINGEN

MO'NA PUDDING

SLAGROOM

YOGHURT

VRUCHTEN-
YOGHURT

VOLLE DAGMELK

VANILLEVLA

HOPJES OF CHOCOLADE
van 175 nu

l/2 liter onze prijs

1/1 liter van 119 nu

5 smaken J4 liter nu

1/1 liter bij ons altijd

1/1 liter
van 146 onze prijs

159

229

98

79

95

119



Direktie en
personeel

Supermarkt
Jansen

wensen u prettige
kerstdagen en ee
voorspoedig 1976

GEWOON OF PAPRIKA
van 110 nu

Feestkoopjes
KNABBELNOOTJES

SMITH WOKKELS

PARIJN TUC

NIBB-ITT COCKTAIL

RODE ZALM

UNOX RAGOUT

BIULONI MELBA

VIVO MAYONAISE

3 pakjes van 279 voor

groot pak van 160 nu

blik van 467 nu

KIP OF KALFS
van 259 - onze prijs

normaal 149 - onze prijs

tube 170 cc
van 89 nu slechts

159
89

249
139

•298
219

*99
79

Smidsstraat 2
Vorden

Telefoon 2308

VIVO KOFFIE

Sandeman SHERRY

KLOP-KLOP

TOVA VLAFRUIT

UNOX UIENSOEP

GROENTESOEP

CALVE SLAOLIE

HERO APPELMOES

HAK WORTELEN

POEDERSUIKER

Bigarreaux / sucade

Krenten / rozijnen

OLÏEBOLLENMIX

FRISO BLOEM wit

ZOUTE PINDA'S

VACUÜM GEMALEN
van 239 nu

normaal 770 nu voor

DE FEESTELIJKE
VERSIERING onze prijs nu

2 SMAKEN
onze prijs

EXTRA GEVULD
1/1 liter van 235 nu

HONIG 6 borden
van 97 nu slechts

nu slechts

EXTRA KWALITEIT
1/1 blik van 184 nu

EXTRA FIJN
van 195 nu slechts

strooibus bij ons voor

VINKENBORG
van 105 nu

zak 200 gram
van 65 nu

WALNOTEN

KAASDOMINO'S

1 kilo van 140 nu voor

VIVO
400 gram van 198 voor

CALIFORNISCHE
250 gram van 189 nu

219
695
109
115
198
69

285
129
119
119
99
59

139
99

179
129
179

Banket
de kwaliteit is overal
bekend van os banket
en de prijs scheelt stukken

KERSTTAART

SNEEUWSTER

KRANSJES

MET ADVOCAAT-VULLING
heerlijk

ROOMBOTER
250 gram

595

525

270

Voor Oud en Nieuw

SAUCIJZEN

APPELRINGEN

4 stuks 298

138

Brood-
VOOR FEESTELIJK

• 10
Voorkom teleurstelling, bestel vroegtijdig
uw

KERSTSTOL
van de warme bakker Hartman

VIVO DOPERWTEN
EXTRA FIJN 1/1 liter van 175 nu slechts

VIVO PERZIKEN
1/1 blik van 219 - onze prijs

7 1 m HELE LITER
UK DE ENIGE ECHTE

van 131 - onze prijs

Zolang de voorraad
strekt slechts

498

149
189

99



Uw garantie voor .vakmanschap

Kleuren T.V.
TELEVISIE

Eigen

Servicedienst

Hi-fi stereo

VOORAAN

IN TECHNIEK
Weg naar Laren 56 - Zuiphen Telefoon 05750-13813

VOORAAN

IN SERVICE

SLAGERIJ K R IJ
vlees van de allerbeste kwaliteit!

o.a. rundvlees, varkensvlees,
kalfsvlees, verse kip, fonduevlees
dit kunt u bestellen in de door uzelf gekozen
samenstelling

diverse soorten salades, sausen
en snacks

BESTEL UW ROLLADE VROEGTIJDIG
om teleurstelling te voorkomen !

Wij wensen u prettige feestdagen

SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

P.S. zaterdag 27 december,
de zaterdag na de Kerst, is onze
winkel GESLOTEN

ONS KERSTGEBAK
VERHOOGD DE GEZELLIGHEID

• KERSTBROOD

• KERSTKRANZEN

• KERSTSTAVEN

• KERST-TULBAND

• KERSTGEBAK en -TAARTEN
in klokvorm

• CHOC. KRANSJES

• HULSTBLAADJES enz.
A.u.b. tydig bestellen ! !

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit in

ZWANEHALZEN

Voor diverse maten

Kerstbomen

Verder ruim gesorteerd in alle

Kerstartikelen

alle soorten

planten, Kerstbakjes,
grafstukken enz.

A.s. maandag en dinsdag zyn wij ook 's avonds tot
9 uur geopend en woensdag om 4 uur gesloten.
Mogen wjj uw bestellingen vroegtijdig noteren ?

Fa cebr. Kettelerïj
Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054

Wfl danken u voor het in ons gestelde vertrouwen
over het afgelopen jaar en wensen u

PRETTIGE FEESTDAGEN
en een
VOORSPOEDIG 1976

Fam. Helmink
en medewerkers

Dinsdagmiddag 23 december

staan wij op de markt in Vorden van 14.00 tot
16.30 uur met een grote sortering

•k Kerstchocolaadjes

* Weihnachtstollen

-k Kerstkransen

* Krentebrood

* Tulband-cake

ir Slagroomtaarten groot en klein
enz. enz.

Alles tegen zeer lage prijzen

en kwaliteit
Verder hebben wy ook dit jaar weer
voor al onze klanten een zeer leuke
attraktle !

Ook wensen wjj u allen zeer

PRETTIGE KERSTDAGEN en een
VOORSPOEDIG 1976 toe.

T. W. BRETHOUWER
Polstraat 45 - AALTEN - Telefoon 05437-3916

Voor de%estdagen
Diverse schotels

Salades

Karbonades

Haantjes

Bitterballen

Gaarne vroegtijdig bestellen

telefoon 05752-1905

C af é-Bar-Automatiek

„DE POSTHOORN
(H. MEENINK) Dorpsstraat 28 Vorden

Uw GROENTE- EN FRUITSPECIALIST

biedt u voor de feestdagen:

Extra grote sortering

verse
produkten
van de beste kwaliteit
ook voor primeurs ! !

Bestel uw FRUITSCHALEN
tijdig, dit voorkomt
teleurstellingen

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Haal nu uw

zomervakantiegids 1976

REISBURO NIJENHUIS B.Y.
Arnhem - Apeldoorn - Velp - Zevenaar
Boekingskantoor te Vorden: mevr. Tuin, Het Wie-
meldnk 16, telefoon 2207.

Doktersdiensten

DR. STERRINGA

25, 26, 27, 28 december

DR. VAN TONGEREN

1f 2, 3, 4 januari

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1975

KERSTDAGEN

dinsdag 23 december
koopavond t/m 9 uur
woensdag 24 december
t/m 4 uur

OUD EN NIEUW

woensdag 31 december
t/m 4 uur

Wij zijn

GESLOTEN
ZATERDAG 27 DEC. 1975

VRIJDAG 2 JANUARI 1976

Gezamenlijke

bakkers/banketbakkers

^^Jfjf/t* ~"̂ pp0fQ^^ ̂ ^JjfjF ^fjqjfjr^jqfjt*^Qjrjr

Kerstzang
Vordense koren

Het Vordens Dameskoor
De Chr. Gemengde Zangver. „Excelsior"
Het Vordens Mannenkoor

Zaterdagavond 20 dec.

8 uur in de Herv. kerk
Koorzang, samenzang, orgeLspel door
Rudy van Straten, declamatie van
kerstgedlchten door ds. Krajenbrink

TOEGANG VRIJ

U bent hartelijk welkom !

KERSTSTUKJES MAKEN
MET

Nutsfloralia
maandag 22 december
in het Jeugdgebouw
's middags 14 uur - 's avonds 20 uur

Toegang gratis, ook niet-Nutsleden

Materiaal verkrijgbaar aan de zaal,
eventueel zelf mee te brengen;
mesje niet vergeten!

Opgeven bjj: mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12,
tel. 1351; mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel.
1742; mevr. Haverkamp, Komvonderlaan 3, tel.
1265.
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