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Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Karnavalsvereniging „De Deurdreajers"
veroverde zich een aparte plaats tijdens de
opening van het karnaval in Valkenburg
Met het afscheid van Pr ins Willem de Eerste en zijn gevolg
heeft de karnavalsvereniging De Deurdreajers jl . zaterdag
een carnavalsjaar vol hoogtepunten afgesloten. Velen heb-
ben de echte karnavalssfeer nog eens willen proeven en te-
vens afscheid van Prins en gevolg genomen in residentie
zaal Schoenaker, welke voor deze gelegenheid karnevales-
tisch aangekleed was.
Tijdens deze afscheidsavond was er toch nog een primeur
nl. het dansje dat de Dansmarietjes o.l.v. mevrouw Kraxner-
Pardijs hadden ingestudeerd. Het werd met veel charme ge-
bracht en het is zeer zeker een geslaagd optreden geworden
zowel voor de instruktrice als voor de meisjes.
Om precies 11 minuten over 11 kondigde voorzitter Smeets
het afscheid van Prins en gevolg aan (hij deed dit inplaats
van President Van Langen welke door ziekte verhinderd
was). Prins Willem de Eerste bracht in z'n dankwoord tot de
verzamelde Deurdreajers naar voren de prettige samenwer-
king met zijn gevolg en bestuur maar vooral de belangstel-
l ing van de vele karnavalsvierders die tijdens zijn regerings-
periode de karnavalsfeesten van De Deurdreajers tot een
ongekende hoogte hebben doen stijgen. Hierna onthief hij
zijn gevolg van hun taak. waarna hij door voorzitter Smeets
van zijn funkt ie werd ontheven.

Zondagmorgen werd per tour ingcar de reis ondernomen
naar het Limburgse Valkenburg waar De Deurdreajers
op uitnodiging van de karnavalssociëteit De Mirlitophile
de opening van het nieuwe karnavalsseizoen luister bijzette.
Doordat voor De Deurdreajers het Prinsloze tijdperk was
ingegaan, was een beroep gedaan op Prins Paul de Eerste
(de heer P. Eykclkamp) en de Raadsleden en Dansmarietjes
om deze dag de vereniging te vertegenwoordigen. Namens
het gemeentebestuur van Vorden was aanwezig wethouder
Gerritsen en echtgenote welke eveneens door De Mirl i to-
phile waren uitgenodigd.
Tn ons vor ige nummer berichtten wij reeds dat De Deur-
dreajers voornemens zijn zich intensiever naar buiten te
presenteren. Men mag stellen dat hun eerste daad hiertoe
een grandioos sukses is geworden. Valkenburg dat toch wel
tot één der grootste karnavalsbolwerken van Nederland
gerekend mag worden was enthousiast over de wijze waar-
op De Deurdreajers zich hier manifesteerden. Dat begon

al tijdens de optocht door Valkenburg waar de versterkte
Prinsenkapel zich niet onbetuigd liet en de konfettikanon-
nen goede diensten bewezen. Het eerste officiële gedeelte
vond plaats in de gemeentegrotten van Valkenburg waar
De Mirli tophile hun eigen afdeling hebben waar het begin
en het einde van het karnavalsseizoen plaatsvinden. Hier
was het de President van De Mirlitophile die alle karna-
valsverenigingen en genodigden verwelkomde (o.a. uit Bel-
gië en Duitsland). Hierna gaf de President het woord aan
wethouder Schurgers van Valkenburg, welke in zijn toe-
spraak de bijzondere banden aanhaalde tussen het karna-
valsgebeuren en de plaatselijke overheid. Bijzonder verheugd
was de heer Schurgers over het feit dat zijn ambtgenoot uit
Vorden aanwezig was. Als blijk van herinnering bood hij
de heer Gerritsen een plaquette van Valkenburg aan. Hierna
opende de President dit nieuwe karnavalsjaar. Men ver-
bleef r u i m drie uur in de grotten waar alle karnavalsver-
enigingen zich presenteerden. Voor De Deurdreajers deed
dit Prins Paul de Eerste welke De Mirlitophile dank zegde
voor deze uitnodiging en tevens stelde dat het voor zijn
vereniging tevens een oriënterend bezoek inhield. Hierna
dekoreerde hij wethouder Schurgers in de huisorde van De
Deurdreajers. Dat de Prinsenkapel zich al populair had ge-
maakt werd door de President nog eens onderstreept met
het verzoek om de muzikale leiding te nemen, wat voor De
Deurdreajers uiteraard aanleiding was om er één grote po-
lonaise van te maken.

's Avonds troffen alle verenigingen zich in de schouwburg,
waar een pronkzi t t ing werd gegeven door De Mirlitophile.
Dat De Deurdreajers zich inmiddels al populair hadden ge-
maakt bleek ook 's avonds nog eens, want zij werden uit-
verkoren om de verzamelde Prins^kpn Presidenten naar
hun ereplaatsen te begeleiden. Tifllns deze pronkzitting
traden alle karnavalsverenigingen nogmaals voor het voet-
licht en gaven hun Dansmarietjes enkele zeer mooie dansen
te zien alsmede het optreden van diverse Prinsenkapellen.
Tussendoor traden diverse artiesten op terwijl als bütred-
ner optrad de ook in Vorden zeerj^«ende Piere Cnoops.
Het optreden van De Deurdreajers^rnet hun Prinsenkapel
en Dansmarietjes bracht ook hier weer een spontaan ap-
plaus en vooral het dansje viel zeer in de smaak bij het
publiek. Tot slot van hun presentatie bracht Prins Paul de

Eerste nogmaals dank aan De Mirlitophile en in het bij-
zonder aan hun Prins Will de Tweede en President Claus.
Hij hoopte dat, indien mogelijk, zij tot een tegenbezoek aan
De Deurdreajers bereid zouden zijn. Hierna dekoreerde hij
Pr ins . President en voorzitter van De Mirl i tophile in de bij-
zondere Orde van De Deurdreajers en als afgevaardigde
van Gelderse karnaval in Valkenburg dekoreerde hij hun
Raad van Elf met de Gelderse Worst.
Terugkijkend op dit drukke karnavalsweekend kan gesteld
worden dat als De Deurdreajers zich op deze manier blij-
ven presenteren, Vorden een grandioos karnavalsjaar tege-
moet gaat.

Kampioensreceptie
Touwtrekvereniging
Vorden
Ter gelegenheid van het behalen van het kampioenschap
van de bondskompetitie 1973 werd door de TTV Vorden
een receptie gehouden in zaal Eykelkamp. De begeerde kam-
pioenstitel werd behaald door het touwtrekachttal in de 560
kg klasse en tevens in de 640 kg A-klasse.
Het was vrijdagavond een komen en gaan van bestuurders
van plaatselijke verenigingen o.a. muziekvereniging Concor-
dia, Vordens Toneel, Vereniging Voor Vreemdelingenver-
keer, ruitervereniging De Graafs^» en vele anderen. Het
Vordense gemeentebestuur was v ffregenwoordigd door de
wethouder van sportzaken de heer J. Gerritsen.

itter J. Knoef die met het bestuur en twee afgevaar-
digden uit de kampioensteams achter de feesttafel zat, was
niet moe om al de belangstellend^de hand te drukken en
te danken voor hun komst. Het^Hpfdbestuur van de Ne-
derlandse Touwtrekkers Bond was vertegenwoordigd door
mevrouw D. Fokkink-Smeenk uit Aalten en de heer R.
Roberts uit Twello. Voorts waren er nog tal van aangesloten
touwtrekverenigingen vertegenwoordigd.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis-
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komen aan de orde:
1. De gemeenteraadsvergadering d.d. 20 nov. a.s.
2. De gemeentebegroting 1974/Rekreatie

ad 1) DE GEMEENTERAADSVERGADERING
VAN 20 NOVEMBER A.S.
De gemeenteraad vergadert opnieuw op 20 novem-
ber a.s. Zoals gebruikelijk geven we een kort over-
zicht van de onderwerpen die alsdan worden behan-
deld.
1. B&W stellen de Raad voor om een voorberei-

dingsbesluit te nemen om het bestemmingsplan
Buitengebied zodanig te wijzigen, dat aan de
Beunkstege nabij n r. 2 en aan de Wildenborchse-
weg nabij n r. 27 een transformatorhuisje kan wor-
den gebouwd.

2. B&W adviseren de Raad ƒ 3.500,— op de begro-
ting te voteren voor het verharden van het ver-
bindingspad tussen de Eikenlaan en de Ruurlo-
seweg langs de R. K. kleuterschool (Kranenburg).

3. Verder stellen B&W de Raad voor om te beslis-
sen dat de instandhouding van de openbare school
voor gewoon lager onderwijs in de buurtschap
Linde wordt gevorderd (ondanks het feit dat
slechts een gering aantal leerlingen deze school
bezoekt: in 1971 35, in 1972 34 en in 1973 33).

4. Ook wordt voorgesteld om aan de woningbouw-
vereniging Thuis Best een bouwterrein van plm.
2097 vierkante meter aan de Zutphenseweg, hoek
Berend van Hackfortweg te verkopen voor de
bouw van 13 bejaardenwoningen.

5. Reeds op de agenda van de vorige vergadering
stond het beroep van Jong Gelre, afd. Vorden, te-

gen het besuit van B&W om geen subsidie aan
haar te verlenen.
Na hernieuwde studie zijn B&W nog steeds van
mening dat Jong Gelre niet onder de Subsidiever-
ordening 1973 kan worden gerangschikt, zodat het
beroepsschrift ongegrond zal dienen te worden
verklaard.
B&W stellen echter in hun prea-advies tevens dat
zij eventueel bereid zijn - zo de Raad daartoe
besluit - om samen met de kommissie ter beoor-
deling van de gemeentebegroting 1974 te onder-
zoeken of de Subsidieverordening zodanig zou
moeten/kunnen worden gewijzigd dat ook organi-
saties als Jong Gelre daaronder zouden vallen,
welke konsekwenties dat zou hebben voor het to-
tale subsidiebedrag voor 1974 en eventueel voor
de andere te subsidiëren organisaties.

6. Bovendien komt ter sprake het verzoek van de
Stichting Jeugdcentrum om een krediet voor de
bouw van een uifneembaar noodtoneel in het
Jeugdcentrum. B&W stellen de Raad voor om dit
bedrag beschikbaar te stellen, gezien het huidige
gebrek aan toneelakkomodatie in Vorken.

7. In Oost-Gelderland bestaan reeds twee rekreatie-
schappcn, te weten Oost-Achterhoek en Oostelijk
Gelderland; zoals de naam al zegt, behartigt zo'n
schap de belangen van de rekreatie.
De gemeenten Hengelo Gld., Ruurlo, Vorden en
Zelhem bezitten een zgn. ontwerp-basisstruktuur-
plan Openluchtrekreatie. Het behandelt de pro-
blematiek van de openluchtrekreatie in deze 4
gemeenten. De kolleges van B&W achten echter
de behandeling van dit onderwerp in groter ver-
band gewenst. Met de bovengenoemde twee schap-
pen kon geen overeenstemming worden bereikt
over aansluiting, omdat, naar het oordeel van de
4 kolleges, in de twee schappen te veel bevoegd-
heden aan het bestuur van de schappen is/was
toegekend, en omdat het ontwerp-basisstruktuur-
plan niet door de 2 schappen werd erkend. Der-
halve werd kontakt gezocht (en gevonden) met
andere Oost-Gelderse gemeenten, die wel bereid
zijn gezamenlijk de gehele problematiek aan te
pakken met erkenning van het reeds gedane werk.
B&W stellen dan ook de Raad voor om met de
gemeenten Doetinchem, Gorssel, Hengelo Gld.,
Lochem, Ruurlo, Warnsveld, Zelhem en Zutphen
een gemeenschappelijke regeling voor het (derde)
rekreatieschap „de Graafschap" aan te gaan.

8. Als verdere onderwerpen kunnen onder meer
nog worden genoemd: wijziging onteigeningsbe-
sluit d.d. 21-8-'73; wijziging bezoldigingsverorde-
ning 1971; voorlopige vaststelling van bedragen
en uitgaven ingevolge de onderwijswetten.

ad 2) DE GEMEENTEBEGROTING
1974/REKREATIE
Vorige week is in deze rubriek begonnen met een

uiteenzetting over de aanbiedingsbrief bij de gemeen-
tebegroting 1974; in deze brief - gericht aan de
Raad - gaan B&W nader in op de gebeurtenissen in
1973 en de verwachtingen voor 1974. Deze week komt
ter sprake het onderwerp „Rekreatie". B&W schrij-
ven, letterlijk, aan de Raad:

„Rekreatie

Evenals in voorgaande jaren, worden in het gemeen-
schappelijk beraad van de gemeenten Hengelo (Gld.),
Ruurlo. Vorden en Zelhem de besprekingen over de
problematiek „Rekreatie in het algemeen" en „Re-
kreatie in deelgebieden" voortgezet.
— Wat betreft de hoofdlijnen, heeft in het afgelopen
jaar frequent overleg met bij rekreatieve ontwikke-
lingen betrokken instanties plaatsgevonden in de zgn.
,,Studiekommissie Landinrichting (kommissie Quarles
van Ufford)": behalve genoemde gemeenten zijn 'hier-
in o.a. tevens vertegenwoordigd landbouworganisa-
ties, de provinciale landbouwkundige dienst en land-
goedeigenaren; deze kommissie zal het „Basisstruk-
tuurplan Openluchtrekreatie" verder begeleiden, en
zich overigens buigen over voor ons gebied in aan-
merking komende rekreatieve problemen. Het defini-
tieve ontwerp van dit Basisstruktuurplan hopen wij
in 1974 ter inzage te kunnen leggen, waarna de ver-
dere procedure zal verlopen volgens de bepalingen
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De plannen
om te komen tot de oprichting van het rekreatieschap
de Graafschap - waarbij behalve genoemde 4 gemeen-
ten zich bovendien zullen aansluiten de gemeenten
Zutphen, Warnsveld, Lochem, Doetinchem en Gors-
sel - verkeren in een vergevorderd stadium: binnen-
kort zal u een betreffende gemeenschappelijke rege-
ling ter vaststelling worden aangeboden.
— Wat de konkrete deelgebieden op rekreatief ge-
bied aangaat, wijzen wij u op de totstandkoming van
het landgoederenrapport „Landgoed en rekreatie"
(voorjaar 1973) en de nieuwe gemeentelijke kapver-
ordening, die u op 24 april jl., na een betreffend ad-
vies van (mede) het rekreatieberaad, vastgestelde kon-
form het koncept dat ook de overige drie gemeenten
hebben gehanteerd. Omstreeks de jaarwisseling zal u
hopenlijk een model-verordening „kamperen" van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten bereiken;
deze vereniging is voornemens in het model de di-
verse aspekten van het kamperen in een voor alle
gemeenten akseptabel uniform juridisch kader te
plaatsen (zoals kampeerterreinen, de problematiek
rond het kamperen op de boerderij en de sta-cara-
van). In verband hiermede en teneinde genoemde
uniforme regeling in het gehele land na te streven,
hebben wij het - na overleg in het rekreatieberaad -
raadzaam geacht u (voorlopig) niet de „verordening
op het kamperen op de boerderij", zoals deze is ge-
koncipieerd door de 4 gemeenten, ter vaststelling
voor te dragen."

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink, bediening H. Doop
m.m.v. de Kindercantorij
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Gereformeerde
kerk, voorganger ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDBN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst, voorganger ds. J. Vee-
nendaal, Hervormd predikant te Vorden

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woeotdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén gpoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.y.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur,
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsu-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 212f;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Old.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer G «reformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. (05750) 12931

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo. telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkmmp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkeldcr (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

OPENINGSTIJDEN OPENB. BIBLIOTHEEK/LEESZAAL

Volwassenen/jongeren: Jeugd tot 15 jaar:
dinsdag : 14—17.30; 18.30—21 uur 14.00—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14.00—17.30 uur
donderdag : 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30; 18.30—21 uur 14.00—17.30 uur

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Bianca Wilhelmina Maria, dochter van J. L.
A. M. Huitink en M. W. H. Helmink.
ONDERTROUWD: H. C. M. Boot en E. J. M. Nijenhuis;
J. Th. E. Wiegerinck en H. R. M. Woltering.
GEHUWD: Geen. OVERLEDEN: Geen.

wm
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KOERSELMAN CASSETTES



Prachtige bos

SPIN-
CRYSANTEN

voor slechts

vlees en vleeswaren

Slavinken
3 stuks voor .,

Fricandellen
3 stuks voor .

Hachevlees
300 gram voor

f 1,68
f 1,68

Alpen snitzeis f O OO
3 stuks voor l b J WW

f2,38
Runderstooflappen I O QO
500 gram voor l W] V W

f5,28
'f 5,48
f 1,40

Hamlappen
500 gram voor ,

Heerlijke malse riblappen
500 gram voor

Wiener snitzeis
per 100 gram

100 gram GEKOOKTE LEVER 89
150 gram TONGENWORST 109
150 gram SNIJWORST 119

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

200 gram GELDERSE KOOKWORST
(alleen aan stuk) 99

D/verse smaken

SAROMA IN-
STANT PUDDING

3 pakjes nu

Caffforn/a

GROENTE OF
VERMIC. SOEP

nu 2 pakjes

groente en f ruit

Grote mandarijnen
(Spaanse) zonder pit, per net

Malse sla
2 kroppen

Kompleet bami-pakket
per stuk voor

Kogelharde spruiten
1/2 ^9 voor

Panklare koolraap
500 gram voor

Grote ananas
(Ivoorkust) per stuk

Golden Delicious
(HollandsO 2 kilo

Grote handsinaasapp.
(Spaanse^er net

f 1,98
f 0,79
f 1,08
f 0,75
f 0,48
f 1,98
f 1,28
f 1,98

In onze moderne supermarkt kunt u ook terecht voor af uw

Sint Nicolaas-inkopen
GROTE SORTERING SPEELGOED VOOR GROOT EN KLE/N .'

Langspeelplaat
(SINT NICOLAAS-LIEDJES) voor slechts f2,50

Legner Vieux
literfles voor

Cluny Schotsch Whisky
per fles

875

1295

Uit onze

SLIJTERIJ

Jagdtraum
per fles van 1265 voor

Onze bekende advokaat
(NIEBOER) grote fles voor

1150

395

Heerlijke
APPELTAART

Choco of mocca glacé KOEKJES
per pak

Sugro LANGE VINGERS
pak van 85 voor

Grote baal KLEUTERTAAI
bij ons nu

Pak a 5 stuks
SPECULAASPOPPEN voor

Grote zak vol STROOIMELANGE
nu per zak

LITERBLIK DOPERWTEN 'fijn'
per blik

Blik Unox LEVERPASTEI
van 109 voor

HOLL BRUINE BONEN
500 gram van 135 voor

Geurts 3/4 literpot
APPELMOES 95 Elke 2e pot

De Betuwe Confiture
AARDBEIEN JAM van 188 voor

Melita KOFFIEFILTERZAKJES
nr 2 per pak

Literkruik FRAMBOZEN-
BESSEN WIJN met jenever

Grote fles APPELSAP 95
Elke 2e fles

PCD KOFFIE roodmerk
500 gram

DRAAGTAS SUN l L ZEEPPOEDER
van 745 voor

Groot pak MOLNY LUIERS
60 stuks

Voordeelpak TEMPO
ZAKDOEKJES nu voor .

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van onze dochter
Bianca W i l hol mina Maria
(BIANCA)
Joan en Marietje Huitink
Vorden, 9 november 1973
Ruurloseweg 60

(Inplaats van kaarten)
Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij kennis van
de geboorte van ons
dochtertje
MONIQUE
Wim Kuenen
Diny Kuenen-Oudenampsen
Vorden, 7 november 1973
Galgengoorweg G

Hartelijk bedankt voor de
belangstelling bij ons
huwelijk

Aalt en Mar ja
van Bruggen

Didam, november 1973
Willibrordusweg 90

Allen die op enige wijze hun
medeleven betoond hebben
bij de ziekte en het over-
lijden van mijn geliefde man
vader, groot- en overgroot-
vader

DEBK JAN JOMNIt
betuigen wij onze hartelijke
dank, ook namens de
kinderen.

G. J. Jolink-Wisselink
Vorden, november 1973
Nieuwstad 44i

Denkt u aan de voorlich-
ting»- en diskussieavond
over het Streekplan
Oost-Gelderland ?
Donderdag 15 november a.s.
Zaal Eskes om 8 uur

Jonge vrouw 38 jaar
zoekt kreatieve baan o.a.
boetiek, handwerken, speel-
goedw., bloemen of i.d.
Brieven onder nr 33-1
buro Contact, Vorden

Bridge-partner voor
dinsdagsavonds klub
te spelen gezocht
Inl.: buro Contact

WONINGRUIL van
Lochem naar Vorden
In Lochem mooie woning
met 3 slaapkamers en cv
f 160,75 huur per maand
Gevraagd in Vorden dito
woning centrale verwar-
ming niet noodzakelijk
Brieven onder nr 33-2
buro Contact, Vorden

Gevraagd hulp in de huis-
houding op maandag,
woensdag of vrijdagmorgen
Mevr. Meijerink
Het Jebbink 30 Tel. 1883

Te koop in goede staat
zijnde meisjesfiets met
mandje leeftijd 7-10 jaar
B. J. Hendriksen, Vorden
H.v.Bramerenstraat 13

VERHUISD:
van Wiersserallee 5 Vorden
naar
Eikenlaan 7 RUURLO
Joh. Nijenhuis en echtge-
note, Tel. 05735-2072

Te koop wegens verhuizing
bankstel moet overtrokken
worden, gasfornuisje ge-
schikt voor tent of caravan
kampeerbedje, gashaard
10000 kal., alum. kachelpijp
van plm. 3 m, 2l/2 pits
kookplaat aardgas
imperial VW busje
Dorpsstraat 16 Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1296

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobby bladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

MMMMMMMM*̂ ^

BEN N IE MULLINK
en
GEBDA SCHUTTEN

hebben het genoegen u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk op vrijdag 16 nov.
a.s. om 10.00 uur ten gemeentehuize
te Groenlo

De huwelijksinzegening zal plaatsvinden om
10.30 uur in de Mariakerk te Groenlo

Vorden, Ganzensteeg 7
Groenlo, Beltrumseweg 8
November 1973

Toekomstig adres: Ganzensteeg 7, Vorden

Receptie van 14.00-15.30 uur in cafe-rest.
Schoenaker, Kranenburg-Vorden

M ».».» M » M.M M.M.» « M.M.» » ».M.M.<

Snoep verstandig eet een appel!

GOLDEN DELICIOUS
GOUDREINETTEN
COX ORANGE
INGRID MARIE
JONATHANS
HAND- EN S700FPEREN

Verkoop iedere zaterdag van 8-12 uur
in de schuur bij 't Medler

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

Op 19 november a.s. hopen mijn ouders hun
25-jarig huwelijk te herdenken

B. H. BREUKER
en
J. C. BREUKER-JANSEN

Rieki en Johan

Vorden, november 1973
'De Vluchtheuvel', Waarlerweg 8

De receptie zal worden gegeven in cafe-
restaurant 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)
van 3.30 tot 4.30 uur

G. H. WEEKHOIIT
en
J. G. WEEKHOUT-HENSELER

zijn zaterdag 24 november 40 jaar getrouwd

Onze ouders en grootouders

Hun dankbare kinderen,
Gijs en Gerrie
Mieke en Henk
Joke en Gerrit
en kleinkinderen

Vorden, november 1973
Prins Bernhardweg 13

Receptie zaterdag 24 november 1973 van
15.30-17.00 uur in cafe-restaurant 't Wapen
van 't Medler, Ruurloseweg 114, Vorden

Onze kollektie

luxe damestassen
is enorm uitgebreid!

Voor elke kombinatie vindt u bij ons
de
bijpassende tas, in leer zowel als skai

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Modelwoning
Het komt echt niet zo vaak voor dat u een modelwoning
van Wim Polman ziet, maar . . .

hij is weer goed!
Het adres is: Scheurkamp l, Warnsveld.

Openingstijden:
zaterdag 27 oktober en 3 november 14.00-17.00 uur
zondag 28 oktober en 4 november 14.00-17.00 uur
tot en met 31 december verder:
elke woensdag en donderdag van 14.00-17.00 uur en
19.00-22.00 uur
elke zaterdag 14.00-17.00 uur

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-R«*taurant

Btbr.
Eykelkamp

M«Uer - Tel. 6634

Te koop gevraagd
BURGER WOONHUIS
evt. verhuurd
Omg: Hengelo/Zelhem
Tel. 05752-6732

Te koop NL B.B. zeugjes
van 3 tot 6 maanden met
gezondheidsverklaring
J. L. Klein Brinke
Kruisdij k 7 Vorden

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze meetertyen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G - Tel. 05753-17J8

EN TOCH . . IS

Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond
A.s. maandag 19 november

Kerstverzilvering
VAKANTIEBONNEN INLEVEREN

van 19.30 tot 21.00 uur

Berend van Hackfortweg 22 — Vorden

De plaatselijke vertegenwoordiger

ONLETWiST

V MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Opruiming behang 1973
Alles moet weg voor de helft van de prijs !

Er moet plaats gemaakt worden

voor de nieuwe kollektie 7974

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Meester Schilder Ruurloseweg 35 Vorden — Telefoon 05752-1523

Behang

Het bestuur van de

Vordense

Coop. Zuivelfabriek
wenst ingaande 1974 aan te besteden-
de

melkrit Delden
(Thans uitgevoerd door II. Lichtenberg)

Inlichtingen ten kantore der fabriek

Inschrijvingen tot uiterlijk 19 NOVEMBER A.S.

In Lochem
wacht u een

flink loon
en veel vrije

Bij de
Twentscne Kabelfabriek

De Twentsche Kabelfabriek heeft in haar moderne
vestiging te Lochem goedbetaalde banen

beschikbaar voor mensen die weten wat werken is,
maar die ook weten wat vrije tijd waard is.

Voor zulke mensen hebben we een aantrekkelijk
aanbod: het bedienen van kabelmachines in

tweeploegendienst. Dat betekent dat u afwisselend
de ochtend of de middag vrij bent.
Ook zaterdag's wordt niet gewerkt.

Zo'n baan wordt beter betaald
dan een vergelijkbare funktie in dagdienst.

Behalve een flink loon volgens de Metaal CAO (C)
krijgt u namelijk een extra ploegentoeslag.

Bovendien kunt u naast 8% vakantietoeslag
rekenen op een winstdeling, reisvergoeding indien

u buiten Lochem woont en gratis werkkleding.

Als deze arbeidsvoorzieningen u aanspreken, kom
dan eens praten. Elke werkdag bent u welkom
aan de fabriek (N.V. Twentsche Kabelfabriek,
industrieterrein Kwinkweerd, Lochem).
Ook kunt u telefonisch (05730-2147) een afspraak
maken voor een oriënterend gesprek.

NV. TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN-LOCHEM



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l
Zaterdags om 4 uur gesloten

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij KEURSLAGER

Mag. malse riblappen
500 gram voor

Speklappen
500 gram voor

Doorr. runderlappen
500 gram voor

Heerl. bakbloedworst
500 gram voor ?

Vlezige hipse poot f
500 gram voor

Roomsnitzels
3 stuks voor

Slavinken
3 stuks voor .

Paprika snitzeis
3 stuks voor

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

Vrijdag en zaterdag N a S i & Ba m i L
uit eigen keuken 500 gram slechts

HEERLIJKE ROOKWORST grof of fijn vers uit eigen rokerij

UIT ONZEZUIVELAFDELING

Yoghurt f fl 7Q
liter van 96 voor V J i W

Hopjes vla f A CA
van 66 voor l V J\7 Vf

f 0,49Magere melk
hele liter voor

Groente en fruit dagelijks vers
Hagelwitte bloemkool . f 1,48
Aardappels Bintjes 5 kg . f 1,88
Jonathan appels 2 kg . . f 1,25
Ca 200 gr. Radijsjes p.zak f 0,69

— Groente en fru/frek/ome geldig t.m. zaterdag
MAANDAdjEN DINSDAG:

Gesneden witte kool 500 gram f 0,35
Gesneden Koolraap 500 gram f 0,45

DIEPVRIES
750 gr. Groko boerenkool van 150 voor f 1,19
We hebben verder voor u alle soorten IGLO diepvries maaltijden

Prachtige bos CRYSANTEN voor f 1,98
Eerste kwaliteit VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij!

109
88

109
98

150 gram H AM WORST

150 gram ZURE ZULT

150 gram BOEREN METWORST

100 gram ECHTE ROLPENS ...

UIT ONZE BROODHOEK
EEN ROOMBOTERCAKE

BESCHUITBOLLEN 7 stuks

GEVULDE KOEKEN 6 stuks van 175 voor 149

SPECIAAL VOOR HET WEEKEND:

vers gebakken stokbrood

VIVO KOFFIEBONEN of SNELFILTER
250 gram van 225 voor

Zolang de voorraad strekt RADEON
plastik zak van 545 bij ons

VIVO HALVARINE
3 stuks voor

CALIFORNIA GROENTESOEP
per zakje van 65 voor

189
398
109
49

Bij aankoop van een bus Peli Hoogglans van f 3,75
GRATIS een fles TEAKOLIE

HEREN ANKLETS
Veronica per paar 295

RAAK SI N AS
liter nu .

PEPSI COLA
normaal 114 nu

Euro flessen VIVO PILS
per krat van 12 flessen

NIBBIT COCKTAIL
per zak

Boemboe NASI GORENG
50 gr., per 2 zakjes van 160 voor

UNOX ERWTENSOEP
'gevuld'

89
99

635
119
139
189

VAT SWIFT ZEEPPOEDER
van 1695 bij ons slechts

VIVO KOMKOMMERSCHIJVEN
per pot voor
VIVO APPELMOES
1/1 blik

ZUURKOOL
per 500 gram

GEVULD SPECULAAS
stuk a 250 gram
NOBO KLAVERTJE VIER

per pak
PAK MERGPIJPJES
a 5 stuks

1195
69
95
45
89
98

109
Ook zijn wij ruim gesorteerd i'n dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig f.m. 19 nov.
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Openbare bibliotheek en
leeszaal officieel geopend

Veel is er gesproken en geschreven, maar eindelijk was het
dan donderdagmiddag zover dat de openbare bibliotheek
en leeszaal te Vorden feestelijk geopend kon worden. Alvo-
rens deze officiële opening door burgemeester A. E. van
Arkel werd verricht (hij stapte door een provisorische deur
in de vorm van een boek de bibliotheek binnen) vond er in
zaal Bakker een bijeenkomst plaats, waar de aanwezigen
namens het stichtingsbestuur werden verwelkomd door me-
vrouw M. v. d. Heide-v, d. Ploeg.
Een speciaal woord van welkom richtte zij tot burgemees-
ter Van Arkcl (mevr. Van Arkel werd door haar een boe-
ket bloemen aangeboden). Mevr. v. d. Heide sprak er haar
verwondering over uit dat alles zo vlot is verlopen (binnen
2 jaar heeft het zijn beslag gekregen). Verwondering ook
over het feit dat ondanks dat de subsidiekraan praktisch
geheel was dichtgedraaid, toch de onmisbare rijks- en pro-
vinciale subsidies afkwamen.
Dankbaar is het bestuur de raad van de gemeente Vorden,
die de nodige gelden voteerde, niet alleen voor aankoop
en verbouw, doch ook een belangrijk bedrag gaf aan sub-
sidie voor de aanschaf van nieuwe boeken. Ook gaat onze
dankbaarheid uit naar het bestuur, de direktie en het per-
soneel van de provinciale 'Bibliotheekcentrale Gelderland.
Aan de dames Mesdag en Deinum, de heer Hoornstra en de
velen achter de schermen in Velp die open stonden voor de
Vordense problemen en die ons wegwijs hebben gemaakt in
de doolhof van het besturen en beheren van een bibliotheek,
aldus mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg.
Zij sprak haar grote waardering uit voor het vele en goede
werk dat het Nutsdepartement Vorden gedurende zovele ja-
ren op het gebied van het bibliotheekwezen heeft verricht.
De Nutsbibliotheek gaat nu op in de openbare bibliotheek
en schonk 3000 boeken, terwijl ook het bestuur van de CJV
het hele boekenbezit aan de openbare bibliotheek overdeed.
Mevrouw Turfbocr welke met medewerking van de dames
Wolters-Schuppers, Brinkman, v. d. Wey, Schipper, Gree-
be en Kern maandenlang met volle inzet bezig is geweest
de boeken voor de nieuwe bibliotheek gereed te maken,
werd door mevr. v. d. Heide eens extra in het zonnetje
gezet.
Burg. A. E. van Arkel. die hierna het woord voerde, prees
zich gelukkig, nu hij tegen het einde van zijn ambtsperiode
loopt, deze officiële opening nog te kunnen meemaken. Tn
grote lijnen gaf hij een overzicht hoe men tot deze biblio-
theek en leeszaal is gekomen. B&W hebben zich altijd op
het standpunt gesteld dat de bibliotheek een zaak diende
te zijn van de gehele bevolking en dat derhalve in het stich-
tingsbestuur, naast een aantal door de gemeente aangewe-
zen bestuursleden, de verschillende bevolkingsgroepen zo
goed mogelijk vertegenwoordigd diende te zijn. Daartoe ver-
zochten wij een negental inwoners (representanten van de
diverse bevolkingsgrocpcringen) in het stichtingsbestuur zit-
t ing te willen nemen. Allen verklaarden zich hiertoe bereid,
aldus burg. Van Arkel. Hij bracht hulde aan het stichtings-
bestuur en in het bijzonder aan sekretaris Drijfhout. ,,Hij
heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen". Ook bracht de
heer Van Arkel hulde aan het architektenbureau Rodenburg
en de aannemers Ruiterkamp met onderaannemers Barge-
man. Boerstoel, Wil t ink. Gems, Dekker, die tesamen het
voormalige Nutsgebouw een gedaanteverwisseling hebben
laten ondergaan.

De bibliotheek beschikt over een keur van romans en stu-
dieboeken voor ouderen en een groot aantal ontspannings-
boeken voor de jeugd. Tn de studie-afdeling staat een kol-
lektie van ongeveer 125 naslagwerken, waaronder encyclope-
diën. woordenboeken etc. Bovendien beschikt de bibliotheek
over een groot aantal abonnementen op tijdschriften voor
volwassenen en jongeren. Burg. Van Arkel, die namens het
gemeentebestuur een bak met planten aanbood, zegde toe
zich op 15 februar i als lid te willen laten inschrijven. „Voor
65-plussers geldt immers ccn speciale regeling", aldus Vor-
dens eerste burger.

Hierna begaf het gezelschap zich naar de andere kant van
de rijksweg om de reeds in de aanhef vermelde officiële
opening door burg. Van Arkel te kunnen gadeslaan. Het
gebouw zelf is een fraai geheel geworden. De ingang be-
v ind t zich aan de rechterzijde van de voorkant. De entree
is zo gemaakt dat minder-validen het gebouw gemakkelijk
kunnen betreden. Vanuit de hal komt men in de bibliotheek
zelf, waar de boekenrekken overzichtelijk en ruim zijn ge-
plaatst. Aan de voorzijde is de jeugdafdeling. Achter in de
zaal is de leesafdeling voor de volwassenen, waar men o.a.
de naslagwerken en tijdschriften aantreft. Midden in de bi-
bliotheek leidt een spiltrap naar de bovenverdieping. Hier
kunnen allerlei nevenaktiviteiten worden ontwikkeld. Medio
december wordt er op de bovenverdieping een discotheek
in gebruik genomen waar 1000 platen op een draaitafel lig-
gen te wachten. Nu was er ter gelegenheid van deze opening
een expositie van de heer en mevr. Colenbrander (plastie-
ken, wandreliëfs etc.), terwijl de heren Benoit en Meyst en-
kele van hun schilderwerken exposeerden. Speciaal voor de-
ze gelegenheid hadden de lerlingen van de lagre scholen
werkstukjes gemaakt. Ook de leerlingen van de kleuterscho-
len, landbouwschool en landbouwhuishoudschool lieten zich
evenmin onbetuigd. De winnaars van deze kleur- en teken-
wedstrijd waren: Ie klas: 1 Adri van Ark, 2 Anita van Hou-
te; 2e klas: l Sini Berends. 2 Ceacilia Vreeman; 3e klas: l
Mary Rutgers. 2 Lon Havenaar; 4e klas: l Hennie Lense-
link, 2 Tna Wentink; 5e klas: 1 Henny Koning, 2 Hermien
Spithoven; 6e klas: l Tonny Tolkamp. 2 Astria Golstein.
Zij kunnen donderdagmiddag 15 november hun prijs afha-
len in de bibliotheek.

Na de officiële opening werd in zaal Bakker nog het woord
gevoerd door drs. Broekhuis, die sprak namens de Biblio-
theek Centrale. Hij hoopte dat dit^fcuwe komplex aanste-
keli jk zal werken op die gemeenten^me op dit moment nog
geen openbare bibliotheek bezitten. De heer W. Polman
bood gelukwensen aan namens het bestuur van de Vordense
Winkel iersvereniging. Namens de gezamenlijke kerken sprak
pater Sutorius. De heer A. Harmsma sprak namens het
Nutsbestuur en gaf een overzicht ^^k de oprichting en de
historie van de Nutsbibliotheek. D^^ircktrice van het be-
jaardencentrum De Wehme sloot de rij van sprekers(sters).
Aan de officiële opening 'smidags werd extra luister bijge-
zet door de majorettes van Sursum Corda, terwijl de mu-
ziekverenigingen Concordia en Sursum Corda donderdag-
avond een muzikale rondgang door het dorp maakten.
Vrijdag j l . waren 514 leden ingeschreven waarvan 188 vol-
wassenen, 66 jongeren. 260 jeugdleden en 929 uitgeleende
boeken.

Meisjes A: Anke W i l t i n k 58.9 punt. Hermien Tiessink 58.7,
Ansje Huet ink 58, Wilma van Asselt 57.6, Els Abbink 56.6,
Annette Barendse 55.8, Trene Hendriks 55.7, Annelies Wee-
nink 55.4. Desiree Westerveld 54.7, Bertine Rouwenhorst
52.6, Diny Ruesink 52.6, Petra van Goethem 52.4, Annette
Mengerink 52.2, Henriet Hazekamp 51.7, Elsbeth Beek 51.6,
Tinka Stertefeld 51, Marjon Abbink 49.6.
Meisjes B: Clcmentine Reuver 60 pnt.
Jongens A: Eric ter Beest 53.2 pnt., Han Hazekamp 53.2.
Dames senioren A: mevr. Bos 36.4 pnt., meevr. Buunk 35,
mevr. Nieuwenhuis 37.2, mevr. Sikkens 35.6.
Dames 3e graad B: mevr. Brinkman 51.7, mevr. de Vries
51.7, mevr. Bos 54, mej. Pelgrim 53.5, mevr. Wagenvoort
52.1, mevr. Makkink 51.9, mevr. Schuurman 55.8.
Dames 2e graad: mevr. Leeflang 57.6 pnt., mevr. Branden-
barg 57.4, mevr. De Gruyter 58.8, mevr. Kemkens 60.6, mej.
Eggink 58.1.
Dames Ie graad: mevr. Turfboer 64.5 pnt., mej. Ter Beest
62.7 , mej. Flamma 62.4.

Vordenaren bij
Johan Cruyff
Tijdens een vakantie in Barcelona, de afgelopen week, heb-
ben de fam. W. Buunk en Joh. Otten uit Vorden o.m. een
bezoek gebracht aan het voetbalstadion van de FC Barce-
lona. Daar hebben ze de training bijgewoond en nadien ge-
sproken met Johan Cruyff. Deze vertelde in blakende vorm
te zijn. Zeer tot genoegen van de Vordense vakantiegangers
bood Cruyff aan om hen het stadion te laten zien. Dat de
vedette het wel en wee in Nederland op de voet blijft vol-
gen, bewees wel het feit dat hij verbaasd was dat Vorden
met grote cijfers van Ratti heeft gewonnen.
Noot redaktic: Om het niveau van Johan Cruyff en Barce-
lona te bereiken heeft men ook heel wat meer opgeofferd.
Het is niet alleen een gave om een goed voetballer te zijn
doch de training en de levenswijze vormen een onmisbare
schakel. Door intensieve training is er óók voor de voet-
balvereniging Vorden meer te bereiken dan een 2e klas
GVB.

Geen wildrit
De pannekoeken-wildrit van de motorclub De Graafschap-
rijders gaat in verband met de autoloze zondag niet door.
Wel is er op 25 november a.s. een fiets-oriënteringsrit met
na afloop snert eten.

Jaarvergadering
school Het Hoge
Hoofdschotel van de jaarvergadering van de Bijz. school
Het Hoge was ongetwijfeld het afscheeid van de 77-jarige
H. J. Berenpas, die ruim 32 jaar sekretaris-penningmeester
van de school is geweest. Namens het bestuur werd de heer
Berenpas toegesproken door voorzitter ds. J. H. Jansen
welke memoreerde hoe de heer Berenpas in 1941 in het
schoolbestuur heeft z i t t ing genomen en wat hij in al die
jaren t.b.v. de school heeft verricht. Als blijk van waarde-
ring kreeg de heer Berenpas een geschenk onder couvert
aangeboden.
Ook het hoofd der school, de heer A. J. Zeevalkink, sprak
lovende woorden tot de scheidende sekretaris en bood hem
een rokert je aan. De heer Berenpas bedankte voor de wel-
gemeende woorden en kadoos en sprak er zijn voldoening
over uit dat hij in al die jaren op een prettige wijze met
het bestuur en leerkrachten (ook mevr. Zeevalkink kreeg
een bedankje) heeft mogen samenwerken. De heer Van
Wijk zal nu het sckretariaatschap van de heer Berenpas
overnemen.
Tn zijn laatste jaarverslag vermeldde de heer Berenpas o.m.
dat de school thans 11 leerkrachten telt. Het aantal leerlin-
gen bedraagt momenteel 344. Uitvoerig werd stilgestaan
bij de bouw van de twee nieuwe leslokalen, een paar we-
ken geleden. Penningmeester H. B. Luimes maakte in zijn
jaarverslag melding van een rooskleurig financieel jaar.

Geslaagd
Onze oud-plaatsgenoot de heer H. J. Meulenbrugge slaagde
aan de Technische Hogeschool te Eindhoven voor ingenieur
natuurkunde met lof. Proficiat.

Kerkconcert
Het kerkconcert dat sedert de eeuwfeestviering van de R. K.
kerk te Vierakker jaarlijks wordt gegeven door de muziek-
vereniging Jubal en de zangvereniging Laus Deo zal dit jaar
plaatsvinden op zaterdag 24 november. Dit concert dat in
de voorgaande jaren tot een groot sukses is uitgegroeid, is
dit jaar naar de zaterdagavond verplaatst om nog meer lief-
hebbers in de gelegenheid te stellen deze genotvolle avond te
bezoeken. Tn de twee afzonderlijke programma's van Jubal
en Laus Deo worden resp. ten gehore gebracht werken van
Ken Roccard, Bisselink, Gardenne en Palestrina, Orlando
di Lasso.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GOEDE START VAN GESPREKSKRINGEN
Maandagavond jl. heeft een flinke groep gemeenteleden het
minder gunstige weer getrotseerd om een begin te maken
met de gesprekskringen belegd door de Raad van Kerken
te Vorden-Kranenburg. Voorzitter ds. Kuhlemeier gaf na de
opening een uiteenzetting van de plannen en de geplande
werkwijze. Drie groepen werden gevormd aan de hand van
drie hoofdthema's nl. de Kerk, aktualia en de Bijbel.
Het is nog mogelijk mee te doen. Wilt u dan wel zo spoedig
mogelijk kontakt opnemen met sekretaris Brinkman van de
Raad van Kerken. Hij kan u verwijzen naar de volgende
bijeenkomsten van de drie gesprekskringen.

GEMEENTE-AVOND HERVORMDE KERK
Het thema van de gemeente-avond van de plaatselijke
Hervormde gemeeente (woensdagavond 21 november in het
Jeugdcentrum) „Agressie in en om het gezin", zal ingeleid
worden door de heer Spanhaak uit Vorden (inspekteur „Val-
kenheide") en de heer Van Oss-Breier uit Hengelo (direk-
teur Stichting Maatschappelijk Werk Oost-Gelderland). Er
zal ook een forum gevormd worden om nader op vragen
in te gaan. Ook gemeentezaken kunnen aan de orde gesteld
worden.

HET ZONDAGS-
RIJVERBOD
EN DE KERKEN
Blijkens de nieuwe (nadere) richtlijnen van het Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat niet betrekking tot
het zondagrijverbod is de siuatie voor de Kerken
thans aldus:

1. Onder het rijverbod vallen niet automobilisten die
invaliden of slecht ter been zijnde bejaarden naar
kerkdiensten of andere bUAgikomstcn van levens-
beschouwelijke aard rijdejpnits de kortste route
wordt gekozen.

2. Alle andere kerkgangers hebben een ontheffing
nodig. Ontheffing dient te worden aangevraagd
bij de Rijksverkeersinspektie in de eigen provin-
cie. Op de aanvraagformuJMk.n moeten in elk ge-
val worden vermeld:
a. de reden waarom het absoluut noodzakelijk is

om op zondag met de eigen auto te rijden;
b. de uren waarvoor ontheffing zou moeten gel-

den;
c. het trajekt of het gebied, waarvoor ontheffing

wordt aangevraagd.
3. Voor predikanten, geestelijken enz. geldt, dat ont-

heffing mogelijk is als kan worden aangetoond,
dat zij noodzakelijk moeten reizen en daarbij geen
gebruik kunnen maken van bus, tram of trein.
Als zij geen eigen auto hebben en door iemand
anders worden gereden, moeten zij in dit geval
de aanvraag voor ontheffing ook indienen voor
degene, die de auto bestuurt.

4. Voor het vervoer naar de kerk van bejaarden (die
niet slecht ter been /iju) kan een ontheffing aan-
gevraagd worden via de kerkeraad of het paro-
chiebestuur.

5. Kerkgangers die redelijkerwijs niet te voet of per
fiets naar de kerk kunnen, waarbij zij staan in-
geschreven, kunnen ontheffing krijgen, mits zij in
de omgeving niet beschikken over openbaar ver-
voer. In dit geval wordt een taxi niet als open-
baar vervoer beschouwd. Ook voor deze groep
moeten kerkeraad of parochiebestuur worden in-
geschakeld. Onder deze groep van kerkgangers
vallen ook organisten.

6. Kerkgangrs die om principiële redenen op zondag
niet met openbaar vervoer reizen, kunnen even-
eens via de kerkeraad een aanvraag om ontheffing
indienen.

7. Uit de beantwoording van vragen in de Tweede
Kamer door de staatssekrctaris van Verkeer en
Waterstaat is voorts gebleken, dat predikanten en
geestelijken, die plotseling bij stervenden of zeer
ernstig zieken worden geroepen, daartoe van hun
auto gebruik kunnen maken, mits zij achteraf
kunnen aantonen, dat dit noodzakelijk was.

Ontheffingen welke geen verband houden met kerk-
bezoek e.d. zijn in het voorgaande buiten beschou-
wing gelaten. Daarvoor raadplege men de algemene
puhlikaties.

Uw kerstpost naar het buitenland met kinderzegels
uit Nederland

Nieuwe Prins bij de
Plaggenstekkers
Zaterdagavond jl. is de nieuwe Prins van de karnavalsver-
eniging De Plaggenstekkers geïnstalleerd. Tn café De Bog-
gelaar was het een gezellige drukte en werd er gedanst op
de kanken van de Prinsenkapel het Luna Quartett. Om 11
minuten over 11 werd Prins Johan de Eerste binnengebracht
door de Raad van Elf. De nieuwe Prins van de Plaggen-
stekkers sprak de wens uit dat het komende karnaval welke
gehouden zal worden op 22, 23, 24 en 25 februari een goed
karnaval zal mogen worden.
Door het bestuur zijn reeds verschillende kontrakten afge-
sloten met radio- en televisie-artiesten die het feest tot een
groots karnaval van de Plaggenstekkers zullen maken.

Bezegel a w post met een stukje kindergetak:
Plak dus kinderpostzegels

Voetbal
UITSLAGEN AFGELOPEN WEEKEND
Afdeling zaterdag: EGW l—Ratti l 2—5; Ratti 2—Vor-
den 3 5—6 (vriendschappelijk); Vorden l—Sp. Eefde l 0—3
Vorden 2—SSS E 5 1—4.
Afdeling zondag: Socii l—Ratti l l—0; Vorden l—Halle l
6—1, AD 3—Vorden 2 1—0, Vorden 3—Sp. Neede 5 2—1,
Vorden 6—Eerbeekse Boys 4 l—0.

PROGRAMMA KOMEND WEEKEND
Afdeling zaterdag: Ratti l—Sp. Eefde l, Ratti 2—Vorden
2 (vriendschappelijk), Vorden l—PTT 1.
Afdeling zondag: Ratti l—Ruurlo l (vriendschappelijk),
Vorden 2—DVC 3. Klein Dochteren 2—Vorden 3, Vorden
4—Be Quick 4, Oeken 4—Vorden 5.

Postzegels kopen? Kinderpostzegels natuurlijk!

Volleybal
Dames: Wilhelmina—Dash l l—3, Dash l—Sp. Deventer l
3—0; Dash 2—Hansa 4 2—1; Dash 2—Wilhelmina 7 3—0;
Dash 4—Hansa 6 3—0; Dash 4—Harfsen 2 O—3; Dash 3—
Bruvoc 3 l—2.
Heren: Dash l—SVS l 3—0; Dash l—Dash 2 3—0; Dash l
—Wilhelmina 0—3; Dash 2-^Bruvoc 0—3; Dash 2—Isala 3
0—3; Dash 3—WIK 2 0—3; Dash 3—Wilhelmina 4 0—3;
Dash 4—DVO 2—1.

Het plakken van kinderzegels hoort tot de goede regels!

ipr*

Dammen
Vrijdagavond werd in Vorden de kompetitiewedstrijd ge-
speeld tussen het eerste tiental van de Vordense damclub
DCV en DVD uit Doetinchem. Tnzet van deze ontmoeting
was de bezetting van de derde plaats. Na een spannende
strijd gingen de bezoekers met een 9—11 overwinning naar
huis.

Het is nóg beter kinderzegels te plakken dan te ontvangen

Biljarten
Kranenburg 2—Kranenburg l 4—5; Kranenburg l—De
Engel 2 3—6; De Zwaan 2—Kranenburg 2 7—2; Olden
Keppel 3—Kranenburg 3 7—2; Kranenburg 3—Beuseker 2
2—7; KOT 5—Kranenburg 5 4—5; Kranenburg 4—De En-
gel 3 9—0; Kranenburg 6—De Zwaan 3 9—0; Den Elter 3
—Kranenburg 5 2—7; Kranenburg 5—Kranenburg 6 4—5.

Ijsbaan Vorden
Het bestuur van de IJsvereniging 'Vorden' deelt
mede, dat de LEDENKAARTEN binnenkort wor-
den aangeboden. Nieuwe leden kunnen zich op-
geven bij H. G. Harmsen 'Doe-het-zelf centrum'
Schoolstraat 8 en op zaterdag l december van
10-12 uur in de kantine van de ijsbaan
Na 5 december worden de prijzen der lldmaat-
scJiapskaarten met 50% verhoogd!

De tarieven voor het seizoen 73/74
bedragen als volgt:
1. Gezinslid f 6,—
2. Verdere gezinsleden tot 18 jaar f 2,—
3. Echtgenote van gezinsleden f 2,—
4. Alle andere personen van 18 jaar

en ouder f 6,—
5. Gczlnskaart (man, vrouw en kinderen

beneden 18 jaar) f 12,50
6. Dagkaarten voor 18 jaar en ouder f 1,50
7. Dagkaarten tot 18 jaar f 0,75

Het bestuur:
M. Groen, voorzitter
J. F. Geerken, sekr.

We zijn heel erg blij met de geboorte van ons zoontje

Arend Gerrit Jan (ANDRÉ)

Riek Snellink-Vruggink
Henk Snellink

Vorden, 13 november 1973
Bekmansdijk 4

Mevrouw Harmsma, De Horsterkamp 3 te Vorden
Telefoon 1277, vraagt per l januari a.s. een
FLINKE HUISHOUDELIJKE HULP
voor 5 dagen per week
Tegen een goed loon met vakantiegeld enz.

Te koop 2 vierdels van een dikke koe
B. F. Bennink, Wildenborchseweg 18, Telefoon 6745



SHELL PETROLEUM
de beste brandstof voor uw ollehaard!

Fa Gebr. Barendsen
Zutphenseweg - Vorden Tel. 05752-1261

HENGELO (GLD)

Zondag 18 november
Muziek:

De Musketiers

3 bon vol gezelligheid

Vrijdag 16 november a.s.

Op de markt
in Vorden!

HollandKaasccfttrum
SPECIALISTEN IN KAAS

Waar

-A- vakmanschap
* kwaliteit
* service
* lage prijs

Reklame-aanbieding l

Jong Speciaal
smaakt als room
per kilo geen 6.40 maar

het devies is ! KOMT PROEVEN !

Een kostuum moet voor 100 % je ware zijn.
Het moet in alle opzichten aan uw persoonlijke wensen voldoen
Wees daarin niet gemakkelijk. In onze veelzijdige kollektie kan
iedere man zijn 100% kostuum vinden. Ongeacht zijn leeftijd

of figuur. En ongeacht zijn stijl, modisch of klassiek.

textiel en mode

/chooldermcin

e greep van
e streep.

De streep hoort er weer
helemaal bij.
In fijne modieuze
kleurencombinaties.
De nieuwe overhemden-
kollektie is binnen.
Kom even kijken.

Zaterdags tot 5 uur open

Krzockt allen d«-

vogeltentoonstelling

Ons Genoegen '68
op uiterdag 17 november en zonVg
18 november in het Jeugdcentrum

Geopend zaterdag van 9-22 uur

zondag van 13-17 uur

Schoolgaande kinderen VRIJE TOEGANG
op zaterdagmorgen van 10.30-12 uur

Super-benzine

79,8 et
VOLOP VOORRADIG

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden . Tel. 05752-1736

BAMA HAARSOKKEN

IN l T W RUBBERLAARZEN

Steeds voorradig

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor

* MUTSEN

* SH4WLS

* EN HANDSCHOENEN

is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wij hebben voor u nog een ruime sortering

RESTANTEN
BEHANG
en wel

voor de helft van de prijs !

De speciale verf winkel op het Hoge te Vorden:

H. Weustenenk
Schildersbedrijf.Behangersbedrijf Telef. 1377

een fleurige

o
aanbieding

roodbloeiende
amaryllisbol

verpakt in doos

tijdelijk ,95

V.L.C. "De Graafschap" g.a.
WELKOOP-WINKEL

Hengelo Gld, Spalstraat 37 - Linde, Ruurloseweg 120

Ruurlo, Stationsstraat 14 - Vorden, Stationsweg 20

Trekkingsavonden
Sint Nicolaas-aktie van de
Vordense Winkeliersver.
INLEVERINGSADRES WAARDECOUPURES :
IJssalon Boersma, Dorpsstraat 6 te Vorden.

WAARDEBEPALINGSAVONDEN:
Deze vinden plaats in de grote zaal van hotel Bakker op:

maandag 19 november 20.00 uur

vrijdag 23 november 21.15 uur

donderdag 29 november 20.00 uur

maandag 3 december 21.15 uur

vrijdag 7 december 21.15 uur

Totaal PR/JZENPOT f 10000,-
Let u wel op:
wordt u de eerste avond niet beloond, dan speelt u automatisch mee in
de volgende ronden.

WAARDEGELDIGE COUPONS:
deze worden de winnaars, voor zover niet op bovenstaande avonden
aanwezig, per post toegezonden.

VERZILVERING WAARDEGELDIGE COUPONS:
bij de deelnemende winkeliers.

GELDIGHEID WAARDECOUPONS:
tot en met 31 december 1973.



Gems aanbiedingen
die niet in het schoentje passen
maar u toch van pas kunnen komen
Kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Koffiepercolator automatisch
voor wel 12 koppen koffie, roestvrijstaal 65,—
Koffiezetautomaat filtersysteem
voor 10 tot 12 koppen koffie, nu van 159,— voor 129,—
Koffiemolen Inventum met slagmes, van 29,50 nu 24,50
Tafelgrill apparaat met draaispit, zeer lage prijs 159,— nu 99,50
Allessnijder snijdt brood kaas vleeswaren groenten voor maar 75,—
Broodrooster automatisch
maakt een oude snee brood weer vers, van 60,— voor 45,—
Haardroogkap regelb. temperatuur met vloerstatief ,,Kalorick" 55,—
Haarboy kammen of borstelen en drogen tegelijk
„Inventum" van 47,50 nu 42,50
Ladyshave van Philips in luxe uitvoering nu van 57,75 voor ... 49,50
Stofzuiger modern sledemodel
met sterke motor, kompleet met onderdelen 149,—

AEG STOFZUIGER VAMPYR in twee uitvoeringen
Model 2002 met 575 Watt motor 189,—
Model 2002 S met 800 Watt motor 230,—
Naast het voordeel van deze lage prijzen ook nog kans op een
prachtige prijs waaronder weekendreizen en bijvoorbeeld een
avond uit naar Paul van Vliet met diner. Vraag inlichtingen bij ons.

Wasemafzuigkap met verlichting, twee snelheden, 60 cm breed 279,—
Oliegevulde radiator kompakte uitvoering
2000 Watt, met wielen, handgreep en thermostaat 249,—
Ventilatorkachel met temperatuurbegrenzing
2000 Watt, kompleet met snoer 49,95
Scheerapparaat Philips driekop
voor een leuke kadoprijs van 79,—

REMINGTON SCHEERAPPARATEN
met niet goed, geld terug-garantie. Mocht u na vier weken thuis
proberen niet van de scheerkwaliteit overtuigd zijn dan stuurt u
het apparaat terug.
Remington shavers Selectro 3 en SF2
109,50 kontantprijs nu 95,—

Grote elektrische apparaten
Droogtrommel inhoud 21/2 kg droog wasgoed
instelbare droogtijd voor kast- of strijkdroog van 403,— nu ... 335,—
Droogtrommel als vorige maar nu voor 4 kg van 559,— voor ... 465,—
Vaatwasmachine doet met groot gemak de afwas, van glas tot
pan, verschil, merken o.a. AEG, Erres en Indesit, prijzen v.a. 649,—
Wasautomaten, waar u jaren plezier van zult hebben!
AEG volautomaten vanaf 730,—
Erres volautomaten vanaf 670,—
Indesit laag in prijs 425,—

Koelen en vriezen
Koelkast tafelmodel, inhoud 140 liter, merk Philips 334,— nu 245,—
Koelkast 170 liter kastmodel, 2 sterren, Philips, van 539,— nu 355,—
Vrieskisten in alle maten vooral de kleine inhoud is handig voor
uw gezin. Kist van 200 liter 587,— nu 450,—

Beeld en geluid
Televisie zwart-wit apparaat met 61 cm beeldbuis en handige
drukknop kanalenkiezer. Voor maar 498,—
Televisie KLEUR grootbeeld kleurentoestel met 66 cm beeld
of klein beeld met 51 of 56 cm beeldbuis. Wij bieden u een
ruime keus en goede inruilmogelijkheid.
STEREO F.M. radio kompleet met boxen,
aansluiting voor hoofdtelefoon, vanaf 499,—
Stereo radio platenspeler kombinatie
geluidsboxen inbegrepen, prijs vanaf 648,—
Stereo cassetterecorder uitvoering in witte slijplak met bijpas-
sende boxen nu van 653,— voor 550,—

Stereo set, bestaat uit een versterker 9 Watt met boxen, merk
Philips 385,—. Speciale prijs
Stereo platenspeler met boxen in moderne uitvoering
nu van 325,— voor
Stereo langspeelplaten vanaf
Draagbare radio met F.M. royale keus voor u, topmerken vanaf
Cassetterecorder met draagtas, mikrofoon, batterijen
en cassette van 169,— voor
Platenspeler mono met versterker, vanaf
Tafelradio Erres mono met F.M
Compact cassette speelduur 60 minuten
Compact cassette speelduur 90 minuten
Recorderbanden op spoelen van 18 15 en 13 cm
prijzen 10,25 8,50 7,95

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Fonduestel „Kabé" emaille met receptenboek
in kadoverpakking 72,50
Strijktafel „Brabantia" tijdelijk
Medicijnkastje met slot nu van 47,90
Pedaalemmer rood emaille met roestvrijstaal
deksel. Top-kwaliteit 29,75
Isoleerkan televisiekan, 1 liter
Wandrek voor boeken twee dragers met drie planken
Rolveger ,,Leifheit" speciale prijs
Personenweegschaal vanaf
Badbox voor de vuile was en u kunt er op zitten van 18,80 ...
Kookwekker tot 60 minuten
Curvelino afvalbak met tuimeldeksel in hippe tinten 7,60
Flessendrager luxe plastic voor vier flessen
Koelkastdozen set van vier
Kleerhanger luxe bekleed

GLAS EN AARDEWERK
Glasservies dertigdelig vanaf
Gebakste! dertiendelig porselein
Vlamvaste schotel Jena 2000 van 26,—
Koffiefilterkan glas met filter, inhoud één liter
Wijnglazen model Gilde zes stuks voor
Vlaflip glazen op voet, drie voor
Kop en schotel engels porselein vanaf
Soepkoppen in diverse maten en decors vanaf
Kop en schotels ruime keus in aardewerk, porselein en glas v.a.

GEREEDSCHAPPEN
Lijmtangen twee stuks van 22,95 voor
Pompschroevendraaiers voor maar
Tangenset met een zijsnijtang en draadafstriptang.
Of een kombinatietang met punttang
Beugelzaag boomzaag
Zaaggarnituur normale prijs 13,50 nu
Dopsleutelset in etui van 13,30 nu
Graskantschaar leuke prijs 11,50 voor
Snoeischaar voor struiken en bloemen
Handzaag lengte is 18" ofwel 45 cm
Waterpomptang prijs normaal 8,15 nu

285,—

279,—
4,95

75,—

138,—
138,—
176,—

2,75
3,95

47,50
29,90
29,50

22,50
21,50
19,95
19,95
15,95
14,50
12,95
4,95
3,95
3 —
1,50

37,40
19,95
19,95
7,95
6,95
4,95
4,95
1,50
1,50

18,55
12,95

12,95
11,95
8,75
7,70
8,65
5,40
5,95
4,05

367,—

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
AEG slagboormachine 12 mm met hand- en tafelcirkelzaag
hulpstuk, geweldige kwaliteitsaanbieding van 435,— nu
AEG zelfde boormachine met hout-, staal- en muurboren.

^chuur- en polijstonderdelen voor de prijs van . .^fc 242,—
^Pbormachine Black and Decker, twee toeren 13 mm oRjrgat

400 Watt. Tijdelijk met cirkelzaaghulpstuk samen voor 188,— nu 168,—
Decoupeerzaagmachine zaagdiepte tot 38 mm, verstek 45° ... 99,—
Cirkelzaagmachine zaagdiepte tot 35 mm 99,—
Vlakschuurmachine schuurzool 92x185 mm 99,—

tZE DRIE BLACK AND DECKER APPARATEN A
NT U TEGELIJK KOPEN VOOR ~ 285,—

Doe uw inkopen vroegtijdig, dat voorkomt
teleurstellingen en wij hebben meer tijd voor u l

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

25 jaar Vordense W/nke/fersvereniging - 25 jaar Vordense Winke/iersveren/g/ng - 25 jaar Vordense Winkeliers vereniging
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U speelt toch ook mee
in de jubileum

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE
Want niet WIJ
maar U bepaalt zelf uw eigen prijs!

Uw aankoopbedrag naar eigen keuze
in waardecoupures van
f2,50 f5,- f 10,- f25,- f100,-
Zie Sint Nicolaaskrant volgende week
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ON/E MEI WK KOLLEKTIE

gordijnstoffen
JS, /OALS ALTIJD WEER FANTASTISCH !

Keus uit ruim 200 dessins

De prijs?
Och, dat valt u beslist mee

Komt, ziet en overtuigt u

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Al uw g-ordijnen word ««n desgewenst door ons gemaakt
en geplaatst !

Hengelo (GfaO

OP ZATERDAG 24 NOVEMBER A.S.

bal voor
gehuwden
met medewerking van het

HAMELAND COMBO

Reserveer tijdig plaatsen

Extra voordelig
y2 kg Hutspot 45
15 Mandarijnen zonder pit 189
3/4 pot Augurken 'Koeleman' 139

WEEKENDAANBIEDING BLOEMEN
Vrijdag en zaterdag:
Mooie cyclaam 350
Nu Is het tijd voor de droogbloemen, alles is weer
voorradig! Wij helpen de a.s. bruidegom vakkun-
dig bij de keuze van zijn bruidsboeket

Onze specialiteit: Modern bruidswerk
Onze kracht: Kwaliteit en Service

Uw vakman bloemist:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Vorden - Zutphenseweg

Nato jacks
Spijkerbroeken
Mutsen
Sjaals
Wanten

Wapen- en Sporthandel

ttttJi Jocllnff*ndl

Zutphenseweg Vorden

u>
«M A"
25 jcrcrr Vordense Winke/iersvereniging - 25 jaar Vordense Winkeliers vereniging - 25 jaar Vordense Winke/iersvereniging

Weekendaanbieding

Leuke bedrukte

DAMESSLIPS
VOL ELASTISCH

2 stuks f 3,90
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.057'i2 1514



Ons tapijt
kreeg een
keurstempel

U weet het: twee kunnen^̂ ^ méér dan
één. Wat zou dan Mooier Wonen niet
kunnen, samen met nog 150 andere
erkende woninginrlchters.Hier is het bewijs:
met trots geven wij voortaan ons tapijt een
eigen signatuur de G van Gezamenlijk. Maar
ook de G van Goedgekeurd. Van Gegaran-
deerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed
Gelegd. Dat stempelt ons tapijt tot Goed
Gekocht tapijt

SAHARA
Een zeer exotische naam voor dit
100% zuiver scheerwollen tapijt
In zeer fraaie Berber tinten.
Warm en veerkrachtig met schuim-
latex rug. En: extra zware kwaliteit
Kamerbreed 400 cm. Per str. meter

189,-

159,

Zaterdags tot 5 uur geopend

FLORIADE
Een bloemrijk tapijt met een even
bloemrijke naam. 100% scheerwol.
Engels van herkomst. Kamerbreed
366 cm. Dubbele jute-rug bewijst de
hoge kwaliteit Per str. meter

Neem proef met ons heerlyke

tarwebrood
gezond voedsel en goed voor de lijn!

Zie onze leuke sortering
Sint Nicolaas-cirtikelen

A. G. Schurink
Burg. Gallécstraat 4.6 - Vorden - Telefoon 1877

Voor tapijt
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Weke/i/ks specMRe aanbiedingen /

DRIE FRANSE CHRYSLERS, INCLUSIEF:
boordevol klasse en nog veel meer, kijkt u maar!
CHRYSLER 160*, v.a.
f11.123

Inclusief groots uiterlijk en
groots interieur. Ook inclusief
ongeloofwaardige standaard-
uitrusting:
o.a. ruitewissers met twee
snelheden, voorruit van gelaagd
glas, achteruitrijlampen,
kindersloten op achterportieren,
elektrisch klokje en dagteller.
Verder inclusief feilloze wiel-
ophanging, bekrachtigd rem-
systeem, radiaalbanden, hoogst
comfortabele slaapstoelen en...
onvoorstelbaar lage prijs.
1639 cc- 80 DIN pk - top
160 km/uur.

CHRYSLER 180,
v.a. f 12.159

Nog meer luxe dan de 160 en
een nog krachtiger motor.
Inclusief o.a. toerenteller in het
overzichtelijke dashboard, heel
royale kofferruimte van 400 dm3

en achterruitverwarming.
Inclusief niet mis te verstane
prestaties en opvallende
geruisloosheid.
1812 cc - 100 DIN pk-
170 km/uur.

CHRYSLER 2 LITRES,
v.a. f 13 616

Met stijlvol vinyldak en vol-
automatU che versnellingsbak

voor volop rijgenot. Inclusief de
veel presterende motor
(acceleratie 0-100 km: 13.1
sec). Inclusief jodium ver-
stralers, vier bekrachtigde
schijfremmen en remkracht-
verdeler op de achterwielen.
Inclusief weelderig interieur
met twee behaaglijke slaap-
fauteuils, bekleed met mooie
stof of aeralon.
1981 cc - 110 DIN pk-top
170 km/uur.

CHRYSLER 160/180/2 LITRES
INCLUSIEF ONZE SERVICE.

Deze top-drie staan bij ons
klaar voor een weergaloze
proefrit.

* Tegen meerprijs ook
automatisch.

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

Prijzen
inclusief BTW
af importeur.

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f 2,18
f 6,25
f4,25

f 10,50
f 7,=
f4,98

SPEKLAPPEN
500 gram

BIEFLAPPEN
500 gram

BIEFSTUK
250 gram

RIBLAPPEN 500 gram 568
l kilo

RUNDERLAPPEN 500 gram 398
l kilo .

11 Slijterij-WijnlianJèl SMIT
l
l

500 gram RUNDERROLLADE
(iets doorregen)

Voor de boterham
lOOgram PATE 85

150 gram BERLINER 98
«*3srv^^ ' * - • ; •*• tramt?.,.
100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOK WORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

DORPSSTRAAT — VORDEN — TELEFOON 05752-1391

MARTINI rood-wit-dry f 4,95

OUDE DOURO PORT f 6,95

RODE RIOJA WIJN 3 liter f 12,25

LONG JOHN WHISKY van 17,10 voor f 12,95

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:
JONGE JENEVER 'Ganzeboom'
van 9,85 voor f H,05

KERSENBRANDEWIJN of BESSENJENEVER
'Ganzeboom' van 7,95 voor f 6,95
BEZORGING GRATIS !

l
l
l

V * l l l l l l l l » « t - 1 I l <l l * 'B r», , T I < H H 1 1 , £ l<» .^ TV » • l» l T I V • » - » f c ^ ' " \ l • • • . ' - , - . « - • »

FEESTJE THUIS ?
Verhuur van tafels, stoelen, glaswerk, serviesgoed en bestek

Denkt u aan de voorlich-
tings- en diskussieavond
over het Streekplan
Oost-Gelderland ?
Donderdag 15 november a.s.
Zaal Eskes om 8 uur

MOETEN UW FOTO's
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje
GERHARD MARTINUS
Wij noemen hem Gerhard
H. Brunsveld
D. E. Brunsveld-Kuenen
Hengelo Gld, 12 nov. 1973
D 31 Bekveld

TAST TOE

van dat heerlijke ouderwetse

vloerbrood
ikker:van uw Warme Bakker:

Zondag 25 november a.s.

Ulftse Boys 1- Vorden 1
Supporters kunnen per bus

deze wedstrijd bijwonen

Opgave voor 21 november bij J. JANSEN

van Heeckerenstraat 2 - Vorden - Tel. 2291

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphensew. 95 Vorden Tel. 1256

SIMCA
vtl

Biedt aan gebruikte inruil-autoniobielen met
BOVAG-garantiebewijs:

l Chrysler 180 1971

l Chrysler 180 1970

l Simca 1301 Special 1973

l Simca 1301 Special 1971

l Simca 1100 Luxe super 1972

l Simca 1100 Luxe super 1971

l Simca 1100 Luxe super 1970

l Simca 1100 Grand luxe super 1970

l Simca 1100 Grand luxe 1969

l Simca 1100 Tourist luxe super 1970

l Simca 1000 Grand luxe 1970

l Simca 1000 Grand luxe 1969

l Daf 55 1971

l Ford Taunus 12M 1300 1970

l Volkswagen 1300 1969

l Simca 1501 1969

l Simca 1100 Luxe super 1969

Inruil en financiering mogelyk

Ook voor nieuwe Chrysler en Simca
Bel telefoon 1256 voor een gratis proefrit

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

stetdi doeltnffendl

Zutphenseweg - Vorden

speciaal

Lee
Cooper
broeken
(N
CORDUROr
EN DENIM

in de nieuwste
kleuren en modellen

teHtiel en mode
/choolclermcin



SINT NICOLAASNUMMER Weekblad Contact
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Woord van de burgemeester

A. E. VAN ARKEL

Vordenaren,
Voor de laatste maal in mijn ambtsperiode ben ik in de gelegenheid in
de Sint Nicolaaskrant een opwekking te plaatsen tot deelneming aan
de jaarlijkse Sint Nicolaas-aktie van de Vordense Winkeliers-
vereniging.
Deze aktie staat dit jaar in het teken van het 25-jarig bestaan van deze
vereniging. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is er dit jaar een extra
bedrag aan de bij aankoop te winnen prijzen toegevoegd.

Oe televisie, de radio, de berichten en advertenties in de kranten, de
winkeletalages, allen verkondigen weer de komst van de kindervriend
bij uitstek: Sint Nicolaas. Alom in den lande maakt men zich op, de
Sint een waardige ontvangst te bereiden.
Zo ook in ons dorp, waar de aktieve winkeliersvereniging alweer druk
bezig is maatregelen te treffen om de etalages ruim gesorteerd te
krijgen, opdat de Sint tijdig voor jong en oud een nuttig of aangenaam
geschenk kan kopen, om daarmede op de dag van zijn verjaardag in
ieder huisgezin vreugde te kunnen brengen.

Ik hoop dan ook, dat het tijdens de Sint Nicolaasaktie 1973 weer ge-
zellig druk zal zijn in ons dorp en dat er blijdschap zal zijn, niet alleen
in de harten van degenen, die met een geschenk worden verblijd, doch
ook in de harten van de winkeliers, die door het fitaken van een mooie
omzet, de tijd en moeite die zij zich ongetwijfeld getroost hebben,
zullen zien beloond.
Het zij de Vordense Winkeliersvereniging van harte gegund, dat zij
aan het einde van de Sint Nicolaasaktie, deze zullen kunnen bestem-
pelen als: Volkomen geslaagd!

A. E. VAN ARKEL
burgemeester van Vorden

Vorden, november 1973

Welkom
Sint Nicolaas!
Wij, als bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging, stellen het dit
jaar weer bijzonder op prijs Sint Nicolaas met zijn trouwe knechten van
harte welkom te heten. Een hartelijk welkom in een dorp, dat steeds
groter en mooier wordt.
Het is daarom niet verwonderlijk dat Sint Nicolaas ook dit keer weer
zijn verbazing zal uitspreken over het grote assortiment nuttige en luxe
geschenken, die uitgestald liggen in de feestelijk verlichte etalages van
de Vordense winkeliers.
En natuurlijk kijkt Sint Nicolaas belangstellend uit naar de aan deze tijd
verbonden Sint Nicolaasaktie. Wij, als Vordense winkeliers, zijn er
trots op dit jaar de aktie, zoals die het vorige jaar is gehouden, te her-
halen, maar nu met een nog grotere prijzenpot. Temeer daar onze ver-
eniging dit jaar haar 25-jarig jubileum herdenkt.
Onder het motto: „Bepaal uw eigen prijs", zullen in drie weken tijds een
ongelooflijk aantal prijzen te winnen zijn.
Wij wensen u, evenals Sint Nicolaas, een prettig verblijf in onze Vor-
dense winkels toe, maar vooral een onvergetelijke Sint Nicolaasdag op
5 december.

De Vordense Winkeliersvereniging.

Nadere bijzonderheden
INLEVERINGSADRES WAARDECOUPURES :
IJssalon Boersma, Dorpsstraat 6 te Vorden.

WAARDEBEPALINGSAVONDEN:
Deze vinden plaats in de grote zaal van hotel Bakker op:

PRIJZENPOT
PRIJZENPOT
PRIJZENPOT
PRIJZENPOT
PRIJZENPOT
PRIJZENPOT

7000,-
7500,-
2000,-
3500,-
2000,-

maandag 19 november 20.00 uur

vrijdag 23 november 21.15 uur

donderdag 29 november 20.00 uur

maandag 3 december 21.15 uur

vrijdag 7 december 21.15 uur

Totaal PRIJZENPOT f 70000,-
Let u wel op:
wordt u de eerste avond niet beloond, dan speelt u automatisch mee in
de volgende ronden.

WAARDEGELDIGE COUPONS:
deze worden de winnaars, voor zover niet op bovenstaande avondeh
aanwezig, per post toegezonden.

VERZILVERING WAARDEGELDIGE COUPONS:
bij de deelnemende winkeliers.

GELDIGHEID WAARDECOUPONS:
tot en met 31 december 1973.

Jubileum Sint Nicolaas-aktie 1973
Onze Sint Nicolaasaktie 1973 is gelijk aan die van vorig jaar, zeer een-
voudig maar . . . met HEEL VEEL prijzen. Onder het motto:

Bepaal zelf
Hoe speelt u mee ?

uw egen p r s !
wordt in deze grandioze aktie voor f 8000, — (let wel: achtduizend
gulden) aan prijzen beschikbaar gesteld plus een extra prijzenbedrag
t. g. v. ons 25-jarig jubileum.

Hoe werkt de aktie ?
In de periode van 15 november tot en met 5 december a. s. ontvangt u
in de deelnemende zaken waardecoupons bij uw aankopen vanaf ƒ 2,50.

Deze waardecoupures zijn in de volgende waarden verkrijgbaar:

f 2,50 f 5,- f 10,- f 25,- f 100,-
i

U kunt bij uw aankopen zelf bepalen welke coupons u wilt ontvangen.

Bij een aankoopbedrag van bv. ƒ 50, — kunt u als volgt de coupons
verdelen:

2 x 25 —
of: 10 x 5 —
of: 5 x 10,—
of: 20 x 2,50
of: 1 x 25,— en 2 x 10,— en 2 x 2,50 (of 1 x 5,—)
of: 4 x 10,— en 4 x 2,50 (of 2 x 5,—)
of: 1 x 25,— en 10 x 2,50 (of 5 x 5,—)

Zoals u ziet kunt u met alle aankoopbedragen veel variëren, bij aanko-
pen boven ƒ 100, — kunt u zelfs een coupon van ƒ 100, — vragen.

Bij de vorige akties is gebleken dat er behoefte was aan het omwisse-
len van kleinere coupons voor grotere coupons en omgekeerd. Hiervoor
zullen de deelnemende winkeliers graag hun meedewerking verlenen.
Zodra u coupons ontvangen hebt, kunt u al meedoen. U vult uw naam
en juiste adres in (goed duidelijk, liefst in blokletters) los de puzzel op
en deponeert ze in de SINT NICOLAASAKTIE-BUS, welke staat in de
IJSSALON VAN DE HEER BOERSMA, DORPSSTRAAT 6 TE VORDEN.

U doet dan al mee met de eerstvolgende WAARDEBEPALINGSAVOND.
Een mechanisch instrument bepaalt in het openbaar en onder toezicht
van een onpartijdige jury, welke coupons waarde verkrijgen. Deze cou-
pons worden dan d.m.v. een stempel en handtekening waardegeldig ge-
maakt en hebben dan als WAARDEBON de opgedrukte waarde ver-
kregen.

Ze kunnen gebruikt worden als waardebon bij aankopen, maar kunnen
ook verzilverd worden bij de deelnemende winkeliers.

De waardebepaling geschiedt ,,voor de vuist weg", dus zoals ze uit het
apparaat komen, dat kunnen dus coupons van alle waarden zijn, tot
het totaalbedrag is bereikt.

Zoals u ziet bepaalt u zelf de grootte van de prijs die u graag zou
willen winnen.

In totaal zijn er 5 waardebepalingsavonden. Wanneer u de eerste avond
niet tot de gelukkigen behoort, speelt u automatisch mee in elke vol-
gende „ronde". Wij adviseren u de waardecoupons zo spoedig mogelijk
na ontvangst in te vullen en in de bus te deponeren.

Zoals u ziet is deze aktie weer zeer eenvoudig, maar attraktief. Wij ho-
pen op veel sukses voor u en vergeet vooral niet vanaf 15 november
naar waardecoupons te vragen.

PROGRAMMA
intocht Sint Nicolaas
op

zaterdag 24 nov. 1973

Om 13.09 uur arriveert de trein die Sint Nicolaas en zijn knechten voor
hun jaarlijksebezoek aan Vorden brengt. Na verwelkoming door het
bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging, gaat Sint Nicolaas een
rijtoer maken door het dorp langs de volgende route:

Station N.S. - Stationsweg - Molenweg - Burg. Galléestraat - Gemeen-
tehuis (onderbreking voor ontvangst Burgemeester en Wethouders) -
Nieuwstad - Margrietlaan - Parallelweg - Van Vollenhovelaan - Beatrix-
laan - Margrietlaan - Nieuwstad - Het Hoge - H. van Bramerenstraat -
Hertog Karel van Gelreweg - Dr. C. Lulofsweg - De Boonk - Het Jeb-
bink - De Steege - De Haar - De Boonk - Zutphenseweg - Dorpsstraat
naar het Jeugdcentrum.

In het jeugdcentrum is er
feest voor de kinderen
Om ongeveer 15.00 uur arriveert Sint Nicolaas in het Jeugdcentrum
voor zijn bezoek aan de kinderen. Andere jaren vond de ontvangst
plaats in het Nutsgebouw, deze is nu verplaatst naar het Jeugdcentrum.
Wij maken u er wel op attent, dat er niet voldoende stoelen zijn om alle

kinderen een plaats te geven. Wij zullen echter alles in het werk stellen
om toch zo veel mogelijk kinderen van dit jaarlijks terugkerende feest te
laten genieten. Evenals vorig jaar zullen met het oog op de veiligheid
alleen die kinderen toegang hebben die in het bezit zijn van een toe-
gangskaart. Deze toegangskaartjes zullen op de kleuterscholen en la-
gere scholen worden uitgereikt. Kinderen vanaf 3 jaar die nog geen
kleuterschool bezoeken en ook graag dit feest willen meemaken, kun-
nen bij de sekretaris van de Vordense Winkeliersvereniging, de heer
D. Boersma, Dorpsstraat 6, gratis een kaartje afhalen.

Kinderen weest vooral
zuinig op dat kaartje!
Na afloop van het feest in het Jeugdcentrum gaat Sint Nicolaas in de
zaal van café Schoenaker de kleine kinderen van Kranenburg en om-
streken nog met een bezoek vereren.

In verband met de beperkte ruimte in het Jeugdcentrum wijzen wij er op
dat in zaal Schoenaker voor moeders met kleine kinderen voldoende
zitgelegenheid is.



'Jan Hassink'
Sigarenmagazijn, boek en kantoorboekhandel

Pijpen, aanstekers, sigaren- en sigarettenkokers
shag- en tabaksdozen, asbakken.

Dozen luxe post, vulpennen, balpennen, leg-
puzzels.

Jongens- en meisjesboeken, romans en pocket-
boeken.
JUMBO-spelen.

GEEF EEN GOED KADO

geef gereedschap!i
Ruim gesorteerd in o.a.:

BOORMACHINES
MET DIVERSE HULPSTUKKEN
in de merken Skill, Black and Dekker, AEG

TU/NGEREEDSCH4P
de beste merken

VERDER:

HANDIG GEREEDSCHAP VOOR UW AUTO
TEVENS ALLE SOORTEN SLEUTELS, BOREN,
BEITELS, ZAGEN, ENZ. ENZ.

leuk verpakt in handige sets.

GESCHENKBONNEN

Ruime keuze — Billijke prijzen

Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

TEXTIELVERRASSINGEN

voor 5 december zijn bij ons niet van de lucht.

Kom eens een kijkje nemen.

H.LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

Leuke St. Nic.-kadoos
wandverlichting, scheerapparaten,
strijkijzers, theelichtjes,
broodroosters, radio's,
transistors, televisie's enz.

vindt u bij:

FA SLAGER
Telefoon 1365

Vergeef niet zo'n heerlijke salade te bestellen

en als toetje een lekkere IJST AART /

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
A.N.W.B. BONDSRESTAURANT

N. H. A. VAN GOETHEM - Tel. 1519 - Vorden

ELEKTRISCHE

HUISHOUDHULPEN

KOERSELMAN

Voor uw aiffori/fessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Ililferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Gediplomeerd Mr. Schilder Nat. Schildersschool

MET VAKMANSCHAP VERZORGEN WIJ:

* Schilderwerk
* Behangwerk
r̂ Moderne wandbekfed/ng
* Muurbespuifffig
* S/erp/ei'sfer
* Technisch en kleuradviezen

Vanaf 26 november tot 1 maart 1974 ontvangt u
weer een premie van ƒ 20,— per mandag.
Minimum omvang 5 dagen.

Vraagt inlichtingen of bel
05752-1523 voor een afspraak

VORDEN - RUURLOSEWEG 35

Heerlijke roomboterletter

Gevulde specu/aas

Dikke sneeu/aas

Roomboter specu/aas

alles van uw warme bakker.

VAN

Zutphenseweg

't Is Koerselman
waar Sint slagen kan!

Sint Nicolaas weet, dat hij op

rookgebied
bij ons uitstekend terecht kan !

U TOCH OOK!

SIGARENMAGAZIJN

D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden, Telef. 1553

Zoekt u een

GOED EN NIET DUUR RIJWIEL
dan naar

Fa G. Groot Obbink en Zn
Dorpsstraat 8 - Vorden

Hoera, de Sint is weer in het land.

Koop en geef met gulle hand.

Al weet hij alle zaken nog niet goed,

Er is er één die hij niet vergeten moet.

Zoveel verschillende artikelen in een zaak,

Dan is de keuze altijd raak !

MANTELS EN COATS
van echt loden

AARDEWERK
JACHTSERVIEZEN

RuiTERSPORT
ARTIKELEN

TURN- EN
TRAININGSPAKKEN

ENORME SORTERING IN
TRUIEN EN VESTEN

OBLESSE
VERREKIJKERS

SJAALS EN MUTSEN
Zufphenseweg Ï5o - Vorden - Tef. 05752-7272

H.H. LANDBOUWERS,

VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN
VARKENS EN PAARDEN

houden wij ons beleefd aanbevolen.

Ook in nood helpen wij u met klein en grootl

Herman Voskamp
Telefoon 1503

Komt u ook eens vrijblijvend kijken

naar onze keurkollektie

Sint Nicolaas
geschenken
in textiel en mode
voor het HELE GEZIN !

leKliel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden



Van harte
welkom
Sint Nicolaas

IN ONZE
KUNSTNIJVERHEIDS.
WINKEL

Gewoonweg een gezellige
KIJK-KIES ZAAK

Eén ding is zeker:
u raakt niet uitgekeken

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Bij uw speciaalzaak
leuke buitenkansjes

Oh, kom er eens kijken!

Voor u allen:

GESCHENKEN
VAN SINT EN PIET

D.A. DROGISTERIJ

J. ten Kate
Zutphenseweg 2 Vorden Telefoon 2219

Brengt Sinterklaas weer zoete koek,
ga dan vlug bij Jansen op bezoek.

Na al die zoetigheid en spijzen,
zal men een hartig hapje zeker prijzen!

Vivo-Supermarkt

JANSEN
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 05752-2308

Kies hoge rente
voor uw geld

41/2%
<le\vono spaarrekening
(«rijp 5 - spaarrekening;

5%
51/2%

Spaarrekening- niet een op/.eg;terniijii
van 6 maanden

6% Spaarrekening; niet een opy.egtermijn
van 12 maanden

6% Ideaal spaarplan 'De Zilvervloot'
Amblenarenspaarregelintf,
Bedrijfsspaarreg;elin8:en, Winstdeling;sspaarreg;eling;eii

7% Spaarregeling met een opzegtermijn van 'l
maanden

T/2%
Spaardepotbewijzen op naam met een looptijd van 4 jaar
doch opvraagbaar na 2 jaar (7%) en na 3 jaar (7 "4%)

8% Spaardepotbewijzen op naam
met een vaste looptijd van 5 jaar

de bankvoor iedereen

UW AUTO,
BROMMER of FIETS
is pas kompleet met

ACCESSOIRES
DE

speciaalzaak
in Vorden

AUTOSHOP

KUYPERS

van

Sf Nicolaas
inkopen

doet u toch
in Vorden/

VOOR AL UW
DRANKEN

Café

UENK
Telefoon 1363

KUNSTNIJVERHEID

kunsfni/verneidsarffkefen

KOERSELMAN

SINTERKLAAS EN

UW ECHTE BAKKER

MAKEN 5 DECEMBER

TOT EEN FEEST!

Overheerlijke roomboteramandelletter

en alom geprezen speculaas,

recept uit 1806

Onze specialiteit: ZWANEHALZEN

Bakkerij

HOF
't Hoge 24 Vorden

Telefoon 1394

SINT NICOLAAS
KOMT OOK OP HET HOGE

en vindt een ruime keus in

gas/iaarden
kachels
gasfornuizen
kookplaten
wasapparaten

koelkasten enz.

Ideaal voor de keuken

EEN ETNA
MINI-BIJZETKACHEL
verwen daar uw vrouw eens mee
met Sint Nicolaas!

Ook in onze sanitair-afdeling zijn leuke ge-
schenken, zoals zeepbakjes, handdoekrekjes,
bekerhouders enz.

Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Ook dit jaar zit onze slijterij

boordevol geschenken

Slijterij - Wijnhandel
't Wapen van Vorden
F. P. SMIT Telefoon 1391



Gems aanbiedingen
die niet in het schoentje passen
maar u toch van pas kunnen komen
Kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Koffiepercolator automatisch
voor wel 12 koppen koffie, roestvrijstaal 65,—
Koffiezetautomaat filtersysteem
voor 1,0 tot 12 koppen koffie, nu van 159,— voor 129,—
Koffiemolen Inventum met slagmes, van 29,50 nu 24,50
Tafelgrill apparaat met draaispit, zeer lage prijs 159,— nu 99,50
Allessnijder snijdt brood kaas vleeswaren groenten voor maar 75,—
Broodrooster automatisch
maakt een oude snee brood weer vers, van 60,— voor 45,—

55,—Haardroogkap regelb. temperatuur met vloerstatief ,,Kalorick"
Haarboy kammen of borstelen en drogen tegelijk
Jnventum" van 47,50 nu
Ladyshave van Philips in luxe uitvoering nu van 57,75 voor ...
Stofzuiger modern sledemodel
met sterke motor, kompleet met onderdelen 149,—

42,50
49,50

AEG STOFZUIGER VAMPYR in twee uitvoeringen
Model 2002 met 575 Watt motor 189,—
Model 2002 S met 800 Watt motor 230,—
Naast het voordeel van deze lage prijzen ook nog kans op een
prachtige prijs waaronder weekendreizen en bijvoorbeeld een
avond uit naar Paul van Vliet met diner. Vraag inlichtingen bij ons.

Wasemafzuigkap met verlichting, twee snelheden, 60 cm breed 279,—
Oliegevulde radiator kompakte uitvoering
2000 Watt, met wielen, handgreep en thermostaat 249,—
Ventilatorkachel met temperatuurbegrenzing
2000 Watt, kompleet met snoer 49,95
Scheerapparaat Philips driekop
voor een leuke kadoprijs van 79,—

REMINGTON SCHEERAPPARATEN
met niet goed, geld terug-garantie. Mocht u na vier weken thuis
proberen niet van de scheerkwaliteit overtuigd zijn dan stuurt u
het apparaat terug.
Remington shavers Selectro 3 en SF2
109,50 kontantprijs nu 95,—

Grote elektrische apparaten
Droogtrommel inhoud 21/2 kg droog wasgoed
instelbare droogtijd voor kast- of strijkdroog van 403,— nu ... 335,—
Droogtrommel als vorige maar nu voor 4 kg van 559,— voor ... 465,—
Vaatwasmachine doet met groot gemak de afwas, van glas tot
pan, verschil, merken o.a. AEG, Erres en Indesit, prijzen v.a. 649,—
Wasautomaten, waar u jaren plezier van zult hebben!
AEG volautomaten vanaf 730,—
Erres volautomaten vanaf 670,—
Indesit laag in prijs 425,—

Koelen en vriezen
Koelkast tafelmodel, inhoud 140 liter, merk Philips 334,— nu 245,—
Koelkast 170 liter kastmodel, 2 sterren, Philips, van 539,— nu 355,—
Vrieskisten in alle maten vooral de kleine inhoud is handig voor
uw gezin. Kist van 200 liter 587,— nu 450,—

Beeld en geluid
Televisie zwart-wit apparaat met 61 cm beeldbuis en handige
drukknop kanalenkiezer. Voor maar 498,—
Televisie KLEUR grootbeeld kleurentoestel met 66 cm beeld
of klein beeld met 51 of 56 cm beeldbuis. Wij bieden u een
ruime keus en goede inruilmogelijkheid.
STEREO F.M. radio kompleet met boxen,
aansluiting voor hoofdtelefoon, vanaf 499,—
Stereo radio platenspeler kombinatie
geluidsboxen inbegrepen, prijs vanaf 648,—
Stereo cassetterecorder uitvoering in witte slijplak met bijpas-
sende boxen nu van 653,— voor 550,—
Stereo set, bestaat uit een versterker 9 Watt met boxen, merk
Philips 385,—. Speciale prijs 285,—
Stereo platenspeler met boxen in moderne uitvoering
nu van 325,— voor 279,—
Stereo langspeelplaten vanaf 4,95
Draagbare radio met F.M. royale keus voor u, topmerken vanaf 75,—
Cassetterecorder met draagtas, mikrofoon, batterijen
en cassette van 169,— voor 138,—
Platenspeler mono met versterker, vanaf 138,—
Tafelradio Erres mono met F.M 176,—
Compact cassette speelduur 60 minuten 2,75
Compact cassette speelduur 90 minuten 3,95
Recorderbanden op spoelen van 18 15 en 13 cm
prijzen 10,25 8,50 7,95

Doe uw inkopen vroegtijdig, dof voorkomt
teleurstellingen en wij hebben meer tijd voor u /

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Een mijter vol
met klomp-ideeën

Banketbakkerij

J. Wiekart
Burg. Galléestraat Vorden

Puch Maxi - Fijn kado
PEUGEOT brommers

BERINI EN ZUNDAPP en accessoi-

res. Kom kijken bij

TRAGTER
Zutphenseweg

Advies van de Sint zelf!

Heet uw vrouw Gerda?
Geef haar een mooie G boterletter.

Is ze tevens ook moeder dan is een

M ook hardstikke goed !

Bestel die letter bij

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Kom es an, en zie onze leuke sor-
tering Sint Nicolaasartikelen

Wilt u een geslaagd
Sint Nicolaasfeest,

dan moet er een fijne

chocoladeletter
bij,

Ook fondant en
kleingoed

Remmers
Nieuwstad 46

Voor de fotoliefhebber zijn er vee/
persoonlijke geschenken!

Reeds een Agfa of Kodak Instama-
tic camera vanaf f 57,— of voor
mevrouw een Pocket vanaf f 91,—

Grote keuze in spiegelreflex, film-
camera's, projectoren, albums, foto-
boeken, statieven enz.

Bezoek onze showroom
voor vele doka-artikelen, vergro-
ters, tanks, dia-dozen, snij-appara-
ten, lampen, filmlampen, flitsappa-
raten in vele prijzen voorradig.

Foto Dolphijn
Centrum . Vorden - Tel. 05752-1313

DE GROOTSTE SORTERING
KADOOS

vindt u beslist bij uw

drogist
Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
(J. M. van der Wal & Zn)
Dorpsstraat - Vorden
Telefoon 05752-1301

KOERSELMAN

Land- en tuinbouwmechanisatiebedrijf

Fa G. Groot Obbink en Zn
Dorpsstraat 8 - Vorden

Verkoop alle merken

frakforen en werktuigen

De zaak met 100% service

Zoekt Sint Nicolaas iets voor de auto ?
In ome shop zal hij allicht slagen !

o.a. radio's, kokosmatten, mistlampen
mistachterlampen, achteruitrij-lampen, pechlampen,
sleepkabels, poets- en wasartikelen,
bekledingshoezen

Auto-Shop Kurz

Najaarsbehangen

Wat u op de T.V. niet zag
tonen wij u graag.

Behang in al z'n kleur en
mogelijkheden, in al zijn
gezelligheid brengende

dessins.

Subsidie binnenschilderwerk van 26
nov. t/m 1 mrt. 1974 f 20,— p. man-
dag. Vraagt vrijblijvend inlichtingen!

Schildersbedrijf

H. WEUSTENENK
Het Hoge 33 - Vorden - Tel. 1377

welkoop
GEEN PRIJS VOOR ENKELEN. MAAK :

voordeel voor iedereen!
Als Sint Nicolaasaktie geven onze WELKOOP-
WINKELS

10% korting
OP BIJNA ALLE ARTIKELEN
Wacht met kopen tot u onze huis-aan-huis-folder
gelezen hebt.

„De Graafschap" G.A.
HENGELO GLD. LINDE RUURLO VORDEN

Sint Nicolaas
vindt bij ons

een ruime sortering voor de hele familie in :

jumpers, vesten, steunkousen, nylons,
pyama's, nachthemden, dusters, schorten,
cocktailschorten e.a.

Herenoverhemden, weekenders, zelfbinders,
sokken (wol en crepe).

Jongens- en meisjesondergoed, maillots,
baby-artikelen.

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte
artikelen zoals:

zakdoeken, baddoeken, washandjes, tafellakens,
lakens met slopen en leuke kinderzakdoekjes.

Onze kollektie

HANDWERKEN

is ook de moeite waard om te bekijken!

FA LOOMAN
VORDEN

Voor gashaard of -kachel

huishoudelijke artikelen
schaatsen
tuingereedschappen

Henk van Ark
Het aangewezen adres ! Telefoon 1554
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