
Donderdag 28 december 1967
29e jaargang no. 40

Uitgave drukkery Weevers v/h Woltere, Vorden
Nieuwstad 12 - Tel. 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten

ZONDAG 31 DECEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. N. Schelhaas uit Lochem
19.30 uur ds. Th. P. van Belzen

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

U.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur - 2e H. Mis om 10.00 uur (Hoogmis)
In de week elke dag om 8.00 uur H. Mis
's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

KERKDIENSTEN MAANDAG l JANUARI

Hervormde kerk
10.30 uur ds. J. J. van Zorge. Na de dienst gelegenheid

om elkaar nieuw jaar te wensen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp en Kranenburg
H. Missen als op zondag

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdagmiddag 29 december 14.00 uur tot maandag-
avond l januari 23.00 uur dokter De Vries, telefoon
(05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WLJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur tot dinsdagmiddag 12.00 uur
zuster M. A. Stoop telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van vrijdagmiddag 5,00 uur tot dinsdagmorgen 7.00 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Me j. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.3D—9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE...
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. Reerink en G. Wunderink; A. J. Beeftink
en J. H. Aalderink; C. G. Wissels en T. Banga.
Overleden: Geen.

SHOW- EN DANSAVOND
Het bekende artiestenduo uit Twente, Gert en Hermien
Timmerman, zal voor een tweede maal een optreden ge-
ven in Hengelo Gld.
Het is de eigenaar van Concordia, de heer Boerman,
gelukt hen te kontrakteren voor 13 januari a.s., ondanks
hun overbezette programma. De avond wordt gebracht
in twee gedeelten, met als eerste deel een show, waarin
Gert en Hermien zullen optreden daarin bijgestaan door
het orkest de Frontalini's. Na deze show zal men op de
tonen van' het orkest een dansje kunnen maken, met zang
o.l.v. Gert Timmerman. Dus een avond voor iedereen.

Wie zich de kans niet wil laten ontgaan de show van
Gert en Hermien mee te maken, kan zich voorzien van
een kaartje in de voorverkoop.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

Afscheid bestuurslid en sekretaris
C.L.V. „Ons Belang" Linde

De twintigste december 1967 is voor de heer B. G. Lich-
tenberg een historische en onvergetelijke dag geworden
doordat hij op die dag de koninklijke onderscheiding, de
eremedaille in goud, ontving bij zijn afscheid als be-
stuurslid en sekretaris van de CLV „Ons Belang" Linde.
Woensdagmorgen vond deze plechtigheid plaats ten hui-
ze van de heer Lichtenberg in aanwezighed van burge-
meester Van Arkel, het bestuur van de CLV, de direk-
teur de heer G. Bannink, de oud-direkteur de heer D.
Klein Bleumink, zijn echtgtfiote en familieleden
Burgemeester Van Arkel^Hps er in zijn toespraak op,
dat gebleken was dat demper Lichtenberg niet alleen
vele jaren een voortreffeiqke sekretaris en bestuurslid
was geweest, maar daarnaast in tal van andere funkties
in diverse verenigingen eig^iganisaties op landbouwge-
bied, zich vele jaren ze^^Perdienstelijk had gemaakt
voor de Vordense gemeeSfchap. U heeft zich, aldus
spreker, in de loop van de jaren doen kennen als een
vooruitstrevend mens, die over een groot organisatie-
talent beschikt. .De agrarische bevolking van Vorden,
alsmede het gemeentebestuur is u hiervoor zeer erken-
telijk. Doch niet alleen plaatselijk wordt uw arbeid zeer
gewaardeerd, ook op hoger niveau heeft men blijk ge-
geven uw verdiensten in deze naar waarde te schatten.

Met veel genoegen kan ik u mededelen, dat het H.M. de
Koningin heeft behaagd, u bij koninklijk besluit toe te
kennen de eremedaille in goud verbonden aan de Orde

van Oranje Nassau. De burgemeester speldde de ge-
heel verrastte heer Lichtenberg hierna de koninklijke
onderscheiding op de borst.

Namens het bestuur van de CLV, de direkteur en oud-
direkteur, sprak de voorzitter, de heer W. Norde, hier-
na een dankwoord tot de heer Lichtenberg en feliciteerde
hem van harte met deze prachtige onderscheiding. Het
verheugde spreker in hoge mate, dat de verdiensten van
de heer Lichtenberg voor de boerenstand maar ook daar-
buiten erkend en gewa^deerd waren geworden. Nu u
uw funktie als sekretaj^B^an onze landbouwverendging
gaat neerleggen, doet T^gjuist op deze dag zo prettig
aan, dat uw arbeid voor^grarische bevolkingsgroep en
ongelwjjfeld ook die op1 velerlei ander terrein, door deze
onderscheiding tot uitinfi^tomt en een waardige bekro-
ning is van uw werk^^fci leven voor anderen, aldus
de heer Norde. Hij hooj^Fdat de heer Lichtenberg deze
onderscheiding nog vele jaren met ere en in gezondheid
mocht dragen en feliciteerde ook zijn echtgenote, kun-
deren en kleinkinderen met deze dag. Hij dankte tot
slot de burgemeester voor zijn bereidheid de versierselen
op te spelden en was hem erkentelijk voor zijn bemoeie-
nissen in deze.

De heer Lichtenberg dankte hierna allen voor deze on-
verwachte decoratie die hem te beurt was gevallen,
waarbij zijn dank vooral uitging naar H.M. de koningin
de burgemeester en het bestuur.

Agenda
5 januari Jaarfeest CJV Wildenborch in de

Kapel
6 januari Idem aan 5 januari
6 januari Balavond met igrote verloting van

de voetbalver. Vorden in café-rest.
„'t Wapen van Vorden"

8 januari Receptie en ontmoetingsavond ter
gelegenheid van het 150-jarig be-
staan van het Nutsdepartement
Vorden in het Nutsgebouw

11 januari Soos-avond buurtver. Julianalaan
in café Bloemendaal

13 januari Prinsenbal carnavalsver, „de Deur-
dreajers" in zaal Schoenaker

20 januari Toneelavond Lekten in het Nut

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

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 - Tel. 05752-1252
Postgiro 862923

Vanaf 5 januari 1988
IS ONZE KAS NAAST DE
GEWONE UREN OOK OP

vrijdagavond
VAN HALF ZEVEN TOT ACHT

UUR GEOPEND

STICHTING JEUGDGEBOUW GAAT VAN START

Zoals wij reeds eerder in ons blad hebben vermeld, is de
vereniging van het gebouw Irene gelikwideerd en werd
de stichting Jeugdgebouw in het leven geroepen.
Deze stichting is het gelukt een gedeelte van de oude
Empofabriek aan de Insulindelaan aan te kopen waarin,
na verbouwing, de jeugd van Vorden en ook ouderen
zeer goed kunnen worden ondergebracht bij gebrek aan
andere goede ruimten voor samenkomsten.
Beide besturen kwamen in hotel „'t Wapen van Vorden"
in gezamenlijke vergadering bijeen waarin werd beslo-
ten de (eigendommen van Irene in te brengen bij genoem-
de stichting. De stichtingsakte zal door notaris Rom-
bach alhier, worden verleend.
De aangekochte ruimte ter grootte van 30 bij 17 meter
zal o.a. bevatten een speelhal, keuken, hal, garderobe
met toiletten en een drietal vergaderruimten.
In genoemde vergadering werden, diverse suggesties
naar voren gebracht over de indeling waarmee de nieuwe
stichting rekening kan en wil houden.

Het nieuwe stichtingsbestuur, dat uit een negental per-
sonen zal bestaan, zal spoedig weer een vergadering be-
leggen waarin een definitief dagelijks bestuur uit hun
midden zal worden benoemd.
De heer Geerken fungeerde in deze vergadering als
waarnemend voorzitter.

Direktie en medewerkers van „contact11

wensen u in alle opzichten
een voorspoedig 1968 toe!

„DE KNUPDUUKSKES" OP KERSTAVOND
VOOR BEJAARDEN
De plaatselijke folkloristische boerendansgroep „De
Knupduukskes" heeft de traditionele kerstavond, die
door de KPO „St. Martha" in zaal Schoenaker op de
Kranenburg was belegd, tot een onvergetelijke gemaakt.
De 92-jarige „Diekemeuje" Vreeman uit het Linde en
de op oudejaar a.s. 90 jaar wordende „Janeuken" Eng-
berts lachten zich tranen met tuiten, toen de boeren-
dansers de echte onvervalste „Drikusman" dansten.
Het was een buitengewoon geslaagde avond, die werd
ingezet met een kerstverhaal van Lucas, dat werd voor-
gelezen door pastoor Van Berkel ofm. Nadat gezamen-
lijk een kerstlied was gezongen, hield pater Dirks ofm,
cursusleider voor bejaardenzorg uit het Minderbroeders-
klooster alhier, een uitstekende inleiding.

Nadat in de pauze diverse konsumpties waren aange-
boden, zwierden „De Knupduukskes" in hun originele
kostuums naar binnen, met voorop spölleman Willem
en Derk met trekharmonica. Johan Norde gaf de nodige
uitleg bij de ouderwetse dansen. De boerenpolka werd
gevolgd door Onze fokshound hef vleu, waarna vier
echtparen de nog sporadisch op boerenbruilof ten gedans-
te Gelderse boerendans brachten. De zeuvensprong en de
Drikusman ontlokten de nodige hilariteit, in het tweede
gedeelte van deze dans zochten de dansers hun partner
onder het publiek, dat hier niet afkerig van was en
spontaan meedanste.

Na de pauze werden nog gebracht Riepe-riepe gaste,
Gao weg, gao weg ie, ik mag oe niet meer, de prachtig
uitgevoerde Windmölle, waar Teun Dleks niet op uit-
gekeken raakte, de Klapdans. Nadat alleni naor de Al-
melose karmis waren geweest, werd tot besluit de Hok-
sebarge gedanst wat een bijzonder aardig slot was van
deze geslaagde avond. Nadat de heer Norde hartelijk
dank bracht voor de spontaniteit van de aanwezigen en
allen prettige kerst- en nieuwjaarsdagen had toegewenst
werd als toegift nog de Vrijheidsdans gebracht.
De presidente, mevrouw T. Schoenaker-Smit, was de
tolk van allen toen zij „De Knupduukskes" hartelijk
dankte voor deze prachtige avond. Tot besluit werd nog
een geslaagde verloting gehouden.
Pastoor Van Berkel sprak een kort dankwoord, vooral
aan het bestuur van de KPO en de jongere leden voor
de goede organisatie van deze avond.

Afscheid bij Empo Rijwielfabriek
H. B. Emsbroek N.V. Vorden

Woensdagmiddag 20 december kwam het voltallig per-
soneel van de Empo Rijwielfabriek in de kantine bijeen
om afscheid te nemeni van drie werknemers, wegens
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De heer Groot Wassink (uit Brummen) en de heren
Zomer en Dijkman (uit Vorden) gaan na een dienstver-
band van resp. 37, 37 en 20 jaar van hun pensioen ge-
nieten.

De direkteur, de heer H. L. Emsbroek, dankte de drie

medewerkers voor hun nauwgezette plichtsbetrachting
gedurende hun dienstverband bij Empo.
Als dank voor alles wat zij voor het bedrijf gedaan heb-
ben werd hun een nieuwe Empofiets aangeboden. Met
de woorden „Blijf fit, fiets op Empo" besloot de heer
Emsbroek zijn toespraak.

Aan de dames werden bloemen overhandigd.
Na afloop van het officiële gedeelte bleef men nog
enige tjjd gezellig



Ibers Grote zak

Kroepoek
VAN 70 VOOR 59

Bij f 10,- boodschappen!

1 doosje kersenbonbons
VAN 225 VOOR 189

presenteert voor oud en nieuw:
Speciaal aanbevolen
HAZEPEPER literblik 17fl

VRUCHTENGRIES 2 zakjes 69

JUS D'ORANGE grote fles 89

KNAKWORST jampot 89

KNAKWORST grote pot 189

ANANAS 2 blikjes 109

COCKTAILUITJES jampot 89

Dubbele zak CHINESE PINDA'S 98

UP DRANK 2 flessen 89

4 flesjes COWBOY LIMONADE .. ,100

Voordelige aanbiedingen
SPERCIEBONEN llterbllk 79

APPELMOES llterbllk 89

APPELMOES 2 - % potten 108

APPELMOES 2 jampotten 89

DOPERWTEN mlddolfljn llterbHk ... 79

DOPERWTEN extra fijn literblik 219

DOPERWTEN zeer fijn llterbllk 149

KOFFIEMELK lltersfles 139

CUSTARD dubbel pak 59

KILO CHOCOLADEHAGEL 295

ITALIAANSE TOMATENPUREE 5 blikje» 89

Voor oud en nieuw:
Boerenbraadworst 500 gram f 2,18

Hele kilo f 3,98

*Varkenslappen 500vam f2,78

Hele kilo f 4,98

* •Varkensfricandeau 500 gram 13,38

Hele kilo f 5,98

*

UITGEBREID ASSORTIMENT VLEESWAREN (plm. 30 soorten)

Alles van Anton Hunink
EEN HEERLIJKE VLEESWARENSCHOTEL

100 GRAM BOERENMETWORST

100 GRAM SCHOUDERHAM

100 GRAM LEVERKAAS

samen
f 1,69

100 GRAM CASSELERRIB 79

200 GRAM SCHOUDERHAM 98

150 GRAM SNIJWORST ...\ 78

100 GRAM LEVER 65

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 11

Bij elke 200 gram vleeswaren

groot nestlé choc.tablet
van 125 voor O*7

NERGENS ZO VOORDELIG 1 1

Nestlé slagroom

bij ons voor 89

Kaas uit het vuistje
oude kaas; extra belegen; jonge belegen; roomkaasjes

speciaal aanbevolen doosjes Zwitserse en Franse

kaasblokjes

overal 115

Fris dranken
drulvensap; appelsap; green spot; cola; chocolade-

melk; alle soorten bier; tomatensap; cassis; certce;

fimonadesiroop; gazeuse; sl-sl; enz.

Vruchten op sap
aardbeien; kersen op sap; morellen; mandarljntjes;

peren; pruimen; frultcocktallj abrikozen

Vis
haring in tomaat; schelvislever; tonijn; sardines; mos-

selen; garnalen; krab; zalm; pilchard; kreeft; makreel;

mayonaise; ketchup; Calvt saladee; eandwlchspread;

bridgeworstjes; borrelworstjea; Smac; corned beef;

gehaktballen; soepballetjes

Uit onze groenteafdeling
HELE HAWAI ANANAS per stuk 425

CLEMENTINES zonder pit, 14 voor 159

NAVELSINAASAPPELEN bijzonder fijn, 10 voor 159

EXPORTKWALITEIT WITLOF 500 gram 89

GOLDEN DELICIOUS 2 kilo 98

COX ORANGE de mooiste, per kilo 79

GOUDREINETTEN 2 kilo 89

CHAMPIGNONS 200 gram 89

VOOR UW APPELFLAPPEN
2 KILO BELLEFLEUREN 89

CITROENEN 3 voor 49

GRAPE FRUIT 3 voor 79

DADELS; CRANBERRIES; HOLLANDSE DRUIVEN; TOMATEN;

FRUITBAKJES IN DIVERSE PRIJZEN

Overheerlijke wijnsoorten

WIENER CAKE

KUIKENPOULET

DIVERSE

SOORTEN IJS

BITTERBALLEN

CROQUETTEN

NOTEN

GEMENGDE NOTEN

ULRICH GEBAK ENZ.

RICHESSE PERLÉ

sprankelende, mousserende Luxemburgse wijn van 395 voor ... 325

CALIDAD SHERRY speciale aanbieding 398

BEAUJOLAIS nu 295

VIN ROSE zachte rose wijn 215

LIEBFRAUMILCH nu voor 295

ZWARTE BESSEN OF FRAMBOZENBESSENWIJN per liter ... 350

ELKE TWEEDE LITER 25

NIPOLI ITALIAANSE VERMOUTH per liter .. ..295

Verder: Martini; Cinzano; Chateau neuf du pape; Chablls; Haut

Sauternes; Margaux; St. Emilèon; Oppenheimer; Goldberg; Pies-

porter Michelsberg; Oude Malaga; Duitse sekt; Champagne; Wijn-

cognac; Wijn met whisky; Advocoat; Port; Chlantl; alcoholvrije

likeur; Oriënt long drink enz.

Uit de diepvries
HAANTJES plm. 950 gram 279

HAANTJES plm. 600 gram 179

IJSTAARTEN vanaf 320

CHIPOLATAPUDDING 2 personen 99

4 personen 189

Volop voorradig alle

soorten

ZOUTJES

PEPSELS

KAASZOUTJES

VERKADE ZOUTJES

CHIPS

TOAST

POEDERSUIKER

SUCADE

SNIPPERS

GARNEERPILLEN

CAKEMEEL

BIGARAUX

GEMBER

AMANDELEN

GIST

150 gram bonbons 89

Alles voor het bakken
GOUDGELE SLAOLIE per fles : 119

500 GRAM ROZIJNEN 89

400 GRAM KRENTEN 89

ZELFRIJZEND BAKMEEL 2 pak 108

ZUIVER AMERIKAANS PATENT BLOEM kilopak 79

VANILLESUIKER 10 zakjes 39

ZOUTE PINDA'S 250 gram 59

INSTANTPUDDING 3 pakjes 99

DE ECHTE VEGTERS NIEUWJAARSROLLETJES per doos 390

*

RUIME SORTERING NIEUWJAARSKAARTEN

2 pak

suikerkransen
slechts 98

Direktie en personeel van Albers supermarkt wensen u een gelukkig nieuwjaar!



Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken è. ƒ 1000,—.
6'/2% RENTE

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVKKEN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

WEG MET DIE MODDER
maak er snel en goed en
goedkoop iets moois
van met onze
VERHARDINGS-
MATERIALEN
Zwarte mijnsteen en
roodgebrande mijnsteen.
Vraagt gratis deskun-
dig advies.

Zoerink . Vorden 05752-6813

Nieuw en abnormaal
is de.

huishoud
RUIL

I TELEVISIE % RADIO • BAND-
RECORDERS • TRANSISTORS

_ ELEKTRISCHE APPARATEN •
l WASAUTOMATEN • VER WAR -
\ MIHGSAPPARATUUR + HAAR-
I DEN*KACHELS•

L
Ota m KALHtLS 9

.aarstraat 21
Zutphen

Dagelijks geopend van 8.30
• 18.00 uur (ook zaterdags)
vrijdags tot 21.00 uur
maandags van 13.00 - 18.00
uur

Telefoon 5245 - 5246

• Gratis toegang
• 't scheelt u handen vol

geld én u krijgt reis- en
vrachtvergoeding

PETROLEUM
BESTELLEN?
1736 BELLEN!

KEUNE
beter, goedkoper
Industrieterrein Vorden
Speciale afhaalprijs

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

H.H. VEEHOUDERS
Wij hebben voor u
TEPELBESCHER-
MERS VOOR KOED3N
zeer ideaal

Fa G. W. Luimes
Vorden, telefoon 1421

OVERHEMDEN-
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

AUTO-VERHUUR
(zonder chauffeur)

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

HET ADRES:
Telefoon 1306

Hotel Bakker
Telefoon 1312 — Vorden

SPECIAAL AANBEVOLEN SCHOTELS
VOOR OUDEJAARSAVOND

Verse kreeft
Hors d'oeuvre

Russische eieren
Huzarensla
Rode zalmmayonaise

Bitterballen
Vleescroquetten
Vleespasteitjes

Borrelgarnituur enz.

Gaarne vroegtijdig
bestellen l
Binnen- en buitenlandse likeuren,

wijnen en gedistilleerd.
Prachtige zaal beschikbaar voor
bruiloften en partyen

WIJ VWENSEN U EEN

VOORSPOEDIG 1968

A. F. Wiggers
LINDE

VOOR WASMACHINES, CENTRI-
FUGES, WASAUTOMATEN,

HAARDEN, olie of kolen, l- en 2-
persoons ELEKTRISCHE DEKENS,
SCHAATSEN, VUURWERK

WIJ WENSEN U ALLEN
EEN ZALIG NIEUWJAAR

Wij bakken voor u weer

oliebollen
Verder zijn wij ruim gesorteerd in:

APPELBOLLEN

APPELGEBAK
APPELBEIGNETS
APPELFLAPPEN
AMANDELBROODJES
SAUCIJZENBROODJES
ENZ. ENZ.

Onze specialiteit:

zwanehalzen
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

H. J. Kerkhoven
Telefoon 1394

WIJ WENSEN U EEN
VOORSPOEDIG 1968

DE LAATSTE DAG VAN HET
JAAR NATUURLIJK SMULLEN
VAN ZO'N

heerlijke schotel
VAN

„'t Wapen van Vorden9!

F. P. SMIT
Telefoon 1391

S.V.P. VROEGTIJDIG BESTELLEN

WIJ WENSEN U ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 1968

De gezamenlijke
Vordense Bakkers

DELEN U MEDE DAT ER
DINSDAG 2 JANUARI

geen brood
wordt bezorgd.
WEL IS ER VERS BROOD IN DE
WINKELS

Het bestuur

Voor uw boekhouding
hebben wij geregeld voorradig:

TABELLARISCHE BOEKEN,
KASBOEKEN
WINKELBOEKEN ENZ.
KAARTSYSTEMEN
KAARTENKASTEN
BRIEFORDNERS
en alle andere kantoorbenodigdheden

Fa Hietbrink

Boerenleenbank Kranenburg
D 127 a — VORDEN

In verband met de afsluiting der
boeken is het kantoor op

VRIJDAG 29 DECEMBER
NA 16.00 UUR

gesloten
De avondzitting komt hiermede ook
te vervallen en is nu op

donderdagavond 28 dec.
van 19-21 uur.
U gelieve hiervan goede nota te
nemen.

Boerenleenbank Kranenburg
D 127 a — VORDEN

CONCORDIA HENGELO (GLD.)

I.v.m. de grote aanvraag herhaling
van een avond met

Gert en Hermien
Timmerman
OP ZATERDAG 13 JANUARI A.S.

Deze avond wordt gebracht in twee
gedeelten, nl. vanaf half acht

show
hierin werken mede Gert en Hermien^
en de FRONTALINI'S, daarna

bal
met orkest o.l.v. Gert Timmerman.

Dus op deze avond voor elk wat wils.

Kaarten a ƒ 5, — vanaf dinsdag 2 januari aan
de zaal '

Betaling
abonnementsgeld
Vóór l januari 1968 kan het abonnementsgeld
weer worden voldaan op gironummer l 20 58 67
t.n.v. drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden of
per bank Coup. Raiffeisenbank, Vorden, of ten
kantore drukker}) Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

Het abonnementsgeld hebben wij zo laag mogelijk
gehouden, vergeleken bij andere weekbladen. Een
verhoging was echter ook dit jaar niet te vermij-
den door de hoge portokosten e.d.

HET ABONNEMENTSGELD BEDRAAGT NU
ƒ 8,— PER JAAR.

Wordt u na l januari een kwitantie aangeboden
door onze kwitantieloper, de heer Koop, dan komt
er 30 cent inkassokosten bij.
Voor kwitanties welke na l januari 1968 door de
post worden aangeboden komt 75 cent inkassokos-
ten bij.

De redaktie

Schiet het nieuwe jaar in!
l- en 6-schots alarmpistolen kal. 6 mm; alarmpatronen
(knallen als jachtpatronen).

NIEUW: Wild West revolvers, 12 schots, Colt model,
voor plastic knalpatronen, solide, harde knal.

Automatische klappertjegpistolen. Grote en keine kerst-
sterretjes. Bengaalse lucifers en -fakkels.

Kamervuurwerk (ongevaarlijk).

MARTENS
Wapen- en Sporthandel — Zutphenseweg

Gaat U zich
binnenkort verloven?
Mogen wU U dan vrijblijvend uit nodigen eens
naar onze kollektie te komen kijken. Wij bieden
U een gevarieerd assortiment: van de klassieke
gladde ringen tot de modernste fantasiemodellen.
U wilt kritisch en ongedwongen kiezen.
Er de tyd voor nemen. Ook wij nemen er dé tijd
voor om U zo goed mogelijk te adviseren.
U bent van harte welkom!

JUWELIER

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN • TELEFOON 1505

Een ovenvers krentebrood slechts 98 et
l litersfles koffiemelk van 180 et voor 161 et — 10%
Elke 2e pot a 50 gram poederkof f ie 50 et goedkoper — 10%

150 gram boterhamworst nu voor 39 et
200 gram kinnebakham 59 et

20 procent zegelkorting
op elk pakje spar-margarine

l blik schijfjes perziken nu 129 et
l zak ongepelde pinda's 59 et — 10%

BU een fles Spar slaolie 140 et of 178 et:
l pak Spar bakmeel van 66 et voor 86 et — 10%

l fles Passino vermouth van 825 et voor 298 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

RAIFFEJSENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 Telefoon O 57 52 - 12 52 Postgiro 86 29 23

Het bestuur der bank heeft de rente voor spaar-
gelden opnieuw verhoogd.

Behoudens tussentijdse wijzigingen gelden voor
1968 de volgende tarieven:

Creditrente:
Spaargelden: direkt opvraagbaar

6 maand opzegging
12 maand opzegging
jeugdspaarovereenkomst
ambtenarenspaarregelmg
bedryfsspaarregeling

creditsaldi in rekening courant
privé-rekeningen

Debetrente:
debetsaldi in rekening courant
hypotheken
voorschotten met andere zekerheid
leningen aan rechtspersonen

3.84%
5 %
5.50%
4.50%
4.50%
4.50%
2 %
8.50%

6.25%
6.25%
6.25%
6.25%

Wij kennen de oplossing der kerstpuzzle!
Hebt u de oplossing al opgestuurd?



keer comfort met
SHELL-BUTAGAS

m
lit

Een permanente tentoonstelling vanjf omfort
in de nieuwe winkel van GEMS - VHRDEN

J Comfort bij de veranderde SHELL-butagasfles, waar flj SLEUTELS
OVERBODIG zijn, dankzij de nieuwe superhandige aansluiting.
Dit is van deze tijd, comfort = gemak dient de mens!

2 SHELL-BUTAGAS in de grote blauwe fles met 13 kg inhoud.
Gaat langer mee: dat is UW voordeel en UW comfort.

3 Comfort: alle typen bijpassende kooktoestellen voor SHELLBUTA-
GAS vindt u op onze permanente tentoonstelling in de nieuwe
winkel.

Gems voor.
HUISHOUDELIJKE ARTDXELEN, LUXE HUISHOUDELIJKE ARTHtELEN, GLAS, AARDE-
WERK, PORSELEIN, ELEKTRISCHE APPARATEN, VERLICHTING, TELEVISIE, RADIO, GE-
REEDSCHAP, IJZERWAREN, LAND- EN TUINBOUW, GASAPPARATEN, SANITAIR, KEU-

KENS EN S H E L L B U T A G A S

GEMS VORDEN
Fietsen en bromfietsen

Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service.

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

VOOR GLAS-, SCHILDER. EN BEHANGWERK

Schildersbedrijf
Greuters
v/h Jan v. d. Wal

HET HOGE la - VORDEN . TELEFOON 1208

Gemeente Vorden
Tenieinde een inzicht te krijgen in de behoefte aan
bejaardenwoningen en woningen voor alleenstaan-
den, verzoekt het gemeentebestuur hen, die voor
dergelijke woningen in aanmerking wensen te ko-
men, dit voor 22 januari a.s. schriftelijk op te ge-
ven aan het gemeentebestuur.

Minimum leeftijd voor bejaarden 60 jaar.

Alle vorige opgaven zijn hiermede vervallen.

Het gemeentebestuur van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

voer wél met

RUNDVEEKOEK 0.8.
B3SISK06K normaal

B8SISK06K fosfor

BOVÉRoeK

Koek ie
flntikopziektekoek

bij

A. R. HEUVELINK
Kranenburg D 138e - Telefoon 05752-6781 - Vorden

WESSANEN WORMERVEER

Boekhoudbureau
Klein Lebbink
B. J. Maalderink - R. J. Thomassen

Dorpsstraat 40 - Vorden

VOOR ALLE ADMINISTRATIES
EN BELASTINGZAKEN

Telefoon (05752) 1455 - 1873 - 1844

Ruime keuze
DRAAGBARE RADIO'S
RADIOTOESTELLEN
teakhouten kast met F.M. v.a. ƒ 165,

RADIO'S . TELEVISIES
BANDRECORDERS EN
PLATENSPELERS

Fa J. J* Slager
Telefoon 1365

ELEKTRISCHE OUBLIE IJZERS

ELEKTRISCHE WAFELIJZERS

BITTERGLAASJES

PORT- El^VIJNGLAZEN
: ̂

inieu

ol

Bij het begin van het nieuwe jaar wensen wij
clientèle, vrienden en

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SHELL
haardohe

P K
De beste brandstof voor uw oliehaard

Voor stipte levering
kunt u vertrouwen op:

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

Glaasje op? Laat je rijden!

Zorg met koude dagen goed voor dieren!

De grootste
sortering in:

feestje bouwen? schenk
de slijter uw vertrouwen!*2

BUITENLANDSE LIKEUREN

FRANSCHE COGNAC

SCHOTSCHE WHISKY

BINNENLANDS GEDISTILLEERD

Vergeet u vooral niet onze specialiteit

in huis te halen:

Brandenbarg's Citroen
WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG 1968

SLIJTERIJ 'T WAPEN VAN VORDEN
TELEFOON 1391


