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Sportzaal bomvol bij uitvoering van de
gymnastiekvereniging Sparta
De Vordense gymnastiekvereniging Sparta
heeft de laatste jaren, wegens gebrek aan
akkommodatie geen uitvoering meer kun-
nen geven. Zaterdagavond was het dan zo-
ver dat in de sportzaal een „hernieuwde
kenni&makig" met Sparta plaatsvond.
Zowel de zaal (veel deelnemers) als de tri-
bunes waren bomvol. Onder de aanwezigen
bevond zich o.a. burgemeester mr. M. Vun-
derink met echtgenote en kinderen, terwijl
ook wethouder H. A. Bogchelman met ega
van zyn belangstelling blijk gaf.

De voorzitster van Sparta, mevrouw Sik-
kens, toonde zich blij met deze gemeente-
lijke interesse. Ook begroette zjj een aantal
ere-leden. De heren Lettink en Koop kre-
gen van haar bloemen overfhandigd.
Mevrouw Sikikens maakte bekend dat sinds
de spontzaal in gebruik is het ledental bij
Sparta danig is gestegen. Zo zijn er op dit
moment al zo'n 70 kleuters. In feite is de
zaal reeds te klein.
De gymnastiek heeflt bij Sparta de laatste
jaren een verandering ondergaan. Werd
vroeger het accent gelegd op het echte tur-
nen, tegeniwoordiig is het meer rekreatief.
„Omdat, wanneer het te moeilijk wordit, de
leden wegblijven," zo verduidelijkte mevr.
Sikkens.
Na de opmars van alle aktdeve leden werd
een begin gemaakt met het programma.
De kleuters onder leiding1 van mevrouw
TUirfboer-IHelilewegen boten de spits af met
een aantal gevarieerde oefeningen. Het was
een leuk geaicM deze kleintjes bezig te
zien. Later op de avond werd mevrouw
Turfiboer gehuldigd voor het feit dat zfl de
kleutergroep al 12% jaar cxnler haar hoede
heeft. Het verdere programma voor de
pauze bestond uit een optreden van de jon-
giens-, meisjes- en de damesgroep. De ene
groep met touwoefenüngen, de andere bij-
voorbeeld met oefeningen aan de brug,
tramipoline etc.

Na de pauze gaven alle groepen nog een
keer blijk van hun kunnen, terwijl nu ook
de huisvrouwen met een „openbare les" in
afltitie kwamen. Het gehele programma werd
vlot afgewerkt. Leider H. Groot Wassink
wend door de voorzitster dank gebracht
voor zfln aandeel in hét geheel. De overige
lodders, te weten Jan Derkis, mevrouw Blei-

se en Ineke Esseldnik werden eveneens dank
gebracht.
Tenslotte wenste zij de heer W. Koop, die
altijd de contributies voor de vereniging
inde, een spoedig hersltel toe. (De heer
Koop veriblflifit momenteel namelijk in het
ziekenhuis).

PLASTOMASSIEF
SPOUWMUURISOLATIE

Dealer:

RUWACO B.V,
Nijverheidsstraat 3a - RUURLO

Telefoon 05735-1544

Sint Nicolaas had
pech onderweg
Sinterklaas heeft het zaterdagmiddag in
Vorden bijna moeten laten afweten. De
Goedheiligman die steeds het openbaar
vervoer prefereert boven een rit op de rug
van een paard zou zaterdagmiddag met de
trein van 13.07 uur vanuit Zutphen arri-
veren.

Mededeling
ARCHITECTENBUREAU VAN HOUTE - Nieuwstad 25

Daar er in onze gemeente nog verhalen circuleren, dat wij gaan verhuizen

naar Zeeland, Knokke of een ander schoon oord - hoogst waarschijnlijk

ontstaan wegens een vorig jaar bestaand hebbend verkoopplan van onze

woning - willen wij alle geïnteresseerden mededelen, dat alle geruchten hier-

omtrent op fantasie berusten.

Nabij het station stonden honderden kin-
deren, ouders en andere belangstellenden
klaar om de Sint een hartelijk welkom te
bereiden. Wde schetst de verbazing toen de
trein op dat tijdstip niet arriveerde. Een
kwartiertje Later kwam de trein, zij het in
„sukkeldraf" toch aangereden.
Wat bleek. Onderweg in het buurtschap
Warken ontstonden er mankementen aan
het treinstel. Heit zag er naar uit dat de
Sint niet verder zou kiomen, doch gelukkig
kreeg men de trein met veel moeite weer
„aan de praat".
De Blauwe Enigel Meld het tot Vorden vol
en hield het toen verder voor gezien. Dit
.tot grote opluchting, niet alleen van de
Sint en zijn gevolg, maar van vooral de
kinderen.
Tussen twee haakjes de Simt verklapte ons
dat hij toch wel naar Vorden zou zijn ge-
komen. „Ik heb in mist, regen of sneeuw
wel voor hetere vuren gestaan," zo zei hij.
Bij zijn aankomst werd de Sint welkom ge-
heten door het bestuur van de Vordense
wiinikeliersivereniginig. Voorafgegaan door de
muziekvereniging Suirsum Oorda maakte de
Qoedlheiligimian hierna een rondrit door het
dorp.
Bij heit gemeentehuis werd hij opgewacht
door het college van B. en W. Na over en
weer enkele vriendelijke woorden te heb-
ben gesproken werd de tocht door Vorden
vervolgd.
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n i

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

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

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

In deze rubriek komen deze week de vol-
gende onderwerpen aan de orde:

1. Agenda voor de raadsvergadering van
30 november a.s.

2. Een onderwerp uit de aanbiedingsnota
gemeentebegroting 1977 te weten: de
Hinderwet.

Ad 1.
Agenda raadsvergadering van 30 novem-
ber 1976
- Aaniwijizing vertegenwoordiger in het al-

gemeen bestuur van het „BorgsteHings-
fonds voor het midden- en kleinbedrijf
voor Noord-Oost Gelderland" per l ja-
nuari 1977.

— VasttsteiMnig iz.ig. moederbesluit voor
aangiaan kasigeldleningen en krediet in
rekendng-courant in 1977.

— Voorlopige vaststelling bedragen open-
baar Meuteronderwijs als bedoeld in ar-
tikel 47, Ie lid van de Kleuteronderwijs-
wet over 1976, alsmede voorlopige vast-
istellüng bedragen over de 5-jaarlijkse
periode 197H tot en met 1975.

— Verlenen van voorschotten als bedoeld
in arttilkel 76, lid 4a, aan de besturen
van de bijzondere kleuterscholen op de
extra vergoeding in verband met de
overschrydingslbedragen van het open-
baar kleuteronderwijs over het 5 jaar-
lijkse tijdivak 19̂ 71 tot en met 1975.

- Voorlopige vaststelling uitgiaven open-
baar onderwijs als bedoeld in artikel 55
ter, Ie Md van de Lager-onderwijswet
19(20 over het jaar 1975.

— Vaststelling- getal wekelijkse lesuren als
bedoeld in artikel IGlbis, Ie en 2e lid,
van de Lager-onderwijswet 1920 voor
het jaar 1977 (vakonderwijs).

— Verlenen van medewerking overeen-
komstlig artdkel 50 van de Kleuteron-
denwijiawet voor het vernieuwen van
vloerbedekking1 en gordijnen in de Nuts-
Meuterschiool De Kroezestulp.

- Verlenen van subsidie aan de Stichting
De OpMkiker, omroep voor zieken en be-
jaarden.

—• Verlenen van een extra- subsidie aan de
SitichtiLng Jeugdcentrum te Vorden.

- Vaststelling krediet in rekening-courant
/voor het jaar 1977 met de N.V. Bank
voor Nederlandse Gemeenten.

— Wijziging tarief hondenbelasting in-
'gaande l januari 1977.

— WijHiging- algemene regelen voor de ver-
koop van bouwterrein door de gemeente
Vorden.

- InltreMdnig raadslbesluit inzake verkoop
bouwterrein in het bestemmingsplan

Brdnkerhof 1973 aan Bouwbedrijf J. W.
Brjenlhof te Vorden.

— Goedkeuring benoeming- c.q. benoeming
nieuwe bestuursleden Stichting Open-
bare Bibliotheek en Leeszaal Vorden.

- Verkoop van een bouwkavel in het be-
stemmingsplan Brinkerhof 1973, nr. l,
aan de firma H. Groot Roessink te Vor-
den voor de bouw van 9 woningen en 11
garages.

— Verkoop van vier bouwpercelen in het
bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr.
2, voor de bouw van twee d/ubbele wo-
ningen door parrtikulieren.

— Verkoop van een vfltötal bouwpercelen in
het bestemirrwngsplian Kranenburg 1971
voor de bouw van één enkele en twee
diubbele woningen door partikulieren.

- Aankoop om niet van een strookje grond
aan de Burgemeester Galléestraat van
B. Lammers wonende aldaar.

- Verkoop pand Smidsstraat 13 b$ in-
schrrjivting.

Ad 2.
De Hinderwet
Gedurende de periode van l oktober 1975
tot l oktober 1976 werden door het college
van burgemeester en wethouders 26 hinder-
webvergiunniingen verleend, terwijl er op l
oktober 1976 nog 14 aanvragen in behan-
deling waren.
Ter vergelijking het volgende overzicht:
periode 1-10-1972/1-jlO-1073:
44 vergunningen verleend en nog 20 aan-
vragen in behandeling;
periode 1-jl 0-1973/1 ̂ 10-il974:
55 vergunningen verleend en nog 16 aan-
vragen in behandeling;
periode 1-10-J1974/1-10-<1975:
311 vergunningen verleend en nog 10 aan-
vragen in behandeling.

Vanaf l januari 1970 tot l oktober 1976
zijn in totaal 218 Mnderwetwergunniingen
verleend. Er is momenteel duidelijk sprake
van een daling van het aantal aanvragen
om een vergunning, hetgeen ook uit boven-
Staand overzicht bljjlkt. Uit deze daling van
het aantal aanvragen mag echter niet wor-
den afgeleid dat bijna alle bestaande (agra-
rische) bedrijven reeds in het bezit zijn van
een vergunning.
De in het afgelopen jaar verleende hinder-
wetvergunningen vloeien enerzijds voort uit
nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van
met name de agrarische bedrijven en zijn
anderzijds het gevolg van controles door de
betreffende ambtenaren van 'bestaande,
functionerende bedrijiven. Ook in het ko-
mende jaar zal getracht worden door een
efficiënte kontrole te bewerkstelligen dat

voor bestaande hinderwetplichitige bedrij-
ven aanvragen om vergunning worden in-
gediend. In het afgelopen jaar werd één
hinderwetvergunning verleend door Gede-
puteerde Staten van de Provincie Gelder-
land en wel omdat het een aanvrage betrof
betrekking hebbend op een bedrijf ten dele
gelegen in de gemeente Vorden en ten dele
in de gemeente Lochem. Ingevolge artikel
4, lid 2 sub a van de Hinderwet is het pro-
vinciaal bestuur bevoegd de vergunning te
verlenen indien de inrichting in meer dan
één gemeente, doch in één provincie is ge-
legen of zal worden opgericht. Op zich be-
hoeft deze regeling geen problemen op te
leveren. In het onderhavige geval echter
bleek dat er sprake was van een enorme
discrepantie in leges door het gemeentebe-
stuur van Vorden berekend voor de afgifte
van een vergunning en de leges berekend
door de provincie Gelderland voor gevallen
als bedoeld onder artikel 4, lid 2 sub a van
de Hinderwet.
In het hierboven genoemde geval bereken-
de de provincie conform de vigerende pro-
vinciale legesverordening ± ƒ 2300,—, ter-
wijl normaliter door de gemeente Vorden
werd en wordt geheven ƒ25,— (artikel 25
der gemeentelijke Legesverordenling).

In een schrijiven d.d. 30 augustus 1976 aan
de Gelderse Christelijke Boeren- en Tuin-
dersbond - waarvan het college van burge-
meester en wethouders afschrift ontvingen
- deelden Gedeputeerde Staten van Gelder-
land mede, dat zij inmiddels een wijziging
van de Legesverordening, onder meer voor
wat betreft het legestarief voor een hin-
derwetvergunning voor agrarische bedrij-
ven, voorbereiden. Door deze wrjraiging zou
een onderscheid worden gemaakt in de le-
ges voor een hinderwetvergunning voor an-
dere (industriële) en agrarische bedrijven.
Voor deze laatste categorie is in overwe-
ging een uniform legestarief van ƒ 300,—
voor te stellen en aan de genoemde wijzi-
ging van de verordening terugwerkende
kracht te verbinden tot l augustus 1974.
Bén en ander zou dan betekenen dat de ver-
gunndragihouder in kwestie in plaats van
± ƒ 2300,— een legestarief van ƒ 300,—
moet betalen. Blijklbaar waren ook Gede-
puteerde Sitaten van mening dat het ver-
schil in legestarief tussen gemeente(n) en
provincie te groot was. Voor wat betreft 't
gemeentelijk legestarief dient nog opge-
merkt te worden dat de raad in zijn ver-
gadering van 29 juni 1976 heeft besloten
het bedrag van ƒ 25,— te verhogen. De wij-
ziging van deze verordening heeft echter
nog steeds niet de vereiste Koninklijke
goedkeuring verkregen.

Ondertussen was de grote zaal van het
Jeugdcentrum voligesltroomid met kinderen
die met snel kloppende hartjes op de komst
van de grote kindervriend zaten te wach-
ten. Wel de Sint stelde hen niet teleur, on-
derhield zich een poosje met de jeugd en
had voor elk een presentje bij zich.

Later op de middag begiaf Sinterklaas zich
naar het Medler waar hij in zaal Eykel-
kamp de kinderen van het Medler en om-
geving begroette.

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altijd aan huis,
binnen 24 uur.
Alle onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

Extra subsidie
Stichting
jeugdcentrum
Het college van B. en W. wil de raad op
dinsdag 30 november voorstellen om een
fgfra subsidie van ƒ 15.000,— te verstrek-
^P aan de Stichting Jeugdcentrum. Dit ter
dekking van het exploitatietekort over '76.
Het bestuur van de Stichting heeft dit ver-
zoek moeten doen, omdat de Stichting in
liquidlteitsmoeilijkheden verkeert. Een van
de oorzaken hiervan is het gereedkomen
van de sportzaal waardoor door verlies van
enkele huurders de inkomsten uit verhuur
sterk zijn verminderd.

De Stichtinjg is 'begin van het jaar reeds
een voorschot verstrekt van ƒ 10.000,— op
de normale jaarlijkse subsidie over 1976.
Dit bedrag is grotendeels gebruikt om ach-
terstallige betalingen te verrichten.
Gezien de niet al te rooskleurige financiële
positie van het Jeugdcentrum heeft het be-
stuur met ingang van 10 oktober j.l. de
huren al verhoogd met 10%. Ook heeft het
bestuur gevraagd de huur voor gebruik
door de openlbare lagere dorpsschool van
helt bovenlokaal, in gebruik als handenar-
beidlokaal, te mogen aanpassen aan de huur
van andere permanente ruimten en wel tot
ƒ 25OO,— per jaar. De huur voor gebruik
van lokalen door de muziekschool dient in
dit verband te wonden gesteld op ƒ 2400,—.
B. en W. achten deze verhogingen accep-
tabel en stellen de raad voor de gevraagde
15 mille te verstrekken.

In verband met de onzekere toekomst van
het Jeugdcentrum verbinden B. en W. aan
deze extra subsidieverlening de voorwaar-
den, dat het bestuur van de Stichting voor-
dat tot uitbetaling wordt overgegaan,
schriftelijk verklaart dat niet tot verkoop
van het Jeugtdcentrum wordt overgegaan
zonder toestemming van B. en W., ook wat
betreft de koopsom; bjj liquidatie van het
Jeugdcentrum moet deze ƒ 15.000,— worden
terugbetaald.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK:

Heren
ski-jacket

marine met wit en rood

normale prijs 59,50
Alleen deze week

49,50

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 28 novemJber (Ie Ajdvenits-zondag):
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 28 novemlber: 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 28 novemlber: 10.00 uur ds. J. B.
KuMemeder; kindemevendienst; 19.00 uur
dis. F. D. Rootze van Eefde/Gorssel

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKEN D-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegchelaer, t«l. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. 1566

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feeat-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand november mevr. Wolters, tel.
126i2, gaarne belle intussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het polltiebtiro, tel. 1230
of de families EiJerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken Is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 06703-̂ 2346

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsdstorlekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18̂ 19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronstoergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL,

Volwassenen en
Jongeren Jeugd tot 15 Jr.

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

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

voorleeshalf uurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



MAGERE
VARKENLAPPEN WAT EEN GEMAK

ALLES ONDER
EEN DAK

. GROENTE EN
FRUIT

BLANKE
WITLOF

Donderdag - vrijdag - zaterdag

MAGERE VARKENS-

rollade
500 gram

VARKENS-

poulet
300 gram

Klapstuk
ZONDER BEEN

500 gram

FIJNE VLEESWAREN

Schouderham
150 gram

BOEREN-

metworst
150 gram

PAARDE-

rookvlees
100 gram

Hele kookworst
500 gram

REMIA

halvarine
2 kuipjes van 132 voor

VOLNY

magere melk
plastic fles van 85 voor

A en O

vruchtensinas
liter van 99 voor . ,

ncees
pak van 5 stuks van 105 voor

VttDR DE KLEINTJES:

iSige vingers
pak 125 gram van 109 voor

Mentos
pak van 3 rollen v. 126 voor

Melo cakes
pak van 179 voor

GROTE

taartbodem
van 115 voor .

JAFFA'S

Grape fruits
3 stuks

BB
GRANNY SMITH fijne

handappelen
per kilo

BH
FIJNE SPAANSE

handappelen
2 kilo

DOOSJE

Camemb. Prelat
125 gram van 222 voor

Vieux Terrois
100 gram van 202 voor

Slagroomtaart
6 personen

PALMOLIVE

shampoo
diverse soorten, flacon

•BBBHBH1

DRAAGKARTON

All zeeppoeder
nu

van 200 voor

DELTA

slagroom
1/4 liter van 179 voor

VAN HOUTEN

cacao
250 gram van 265 voor

mOSU^mm
HEERLIJK OVENVERSE

b;
nu

ORYZA

rijst
pak 400 gr. v. 119 v.

VELUCO

appelmoes
lirerblik van 109 voor

AARDBEIEN-, KERSEN-
OF ABRIKOZENJAM

huishoud l
van 145 voor

UIT ONZE DIEPVRIES

IGLO

VISSTICKS
10 stuks van 295 voor

BOEREN-

soepgroente
pak van 149 voor

OMO

zeeppoeder
vaatje nu

•BBHB

30 STUKS PAGE

luiers
pak van 498 voor

A*O,meer
dan att^n

voordelig

Albers - Vorden



GONZALEZ

JONGE GENEVER
Ganzeboom liter 1170
FLORIJN VIEUX
liter van 14,95 voor

HENKES BESSENGENEVER
liter van 11,95 voor

1370

995
NOTENWIJN
Amanda . 395

BOLS BEERENBURGER
stenen kruik, van 13,95 voor 1195
ROSE D'ANJOU
0,7 liter van 495 voor

BOOTZ RUM
bruin of wit van 13,95 voor

350

1150
CATZ KRUIDENBITTER
van 11,75 voor 995

Maandag 29 november

Fijne verse worst
500 gram

Hacheevlees 2R8
300 gram twU

Malse andijvie
per kilo

Zoete mandarijnen
zonder pit, per net

Dinsdag 30 november

Magere speklappen
500 gram

Gelderse schijven
3 stuks

Panklare koolraap
500 gram

Golden Delicious
2 kilo

Woensdag l december

Gehakt half om half
500 gram 268
Mager rundergehakt 4QO
500 gram m%/%f

Panklare rode kool
500 gram

Sappige handperen 1KO
VAkih» WO

Aan allen die in het leven
en tydens ihet plotseling
overladen van onze lieve
moeder en oma

Johaimu Wilhelinbui
Klein Bleumlnk

-wed. van Johan Pasman
hun medeleven hebben be-
toond, zegtgen wij hiervoor
onze zeer hartelijke dank.

Fam. A. J. Pasman
inam. G. Weulen

Kranenbarg

Vorden, novemiber 1976

Voor de enorme belangstel-
ling, de veüe bloemen en ca-
deaus ontvangen bfl de her-
opening van „Kluvers"
Sport Totaal, zeggen wij u
heel hartelflik dank.

Jan van Ark
Jan Meyer

Vorden, novemiber 1976
Zutjphenseweg 41

B\j ons vertrek uit Vorden
groeten wij vrienden en be-
kenden.

Fam. A. G. v. d. Scheer,
Pruyaenborg 269,
2Jwijndrechit.

6 tinnen lepels
op plank 12,—
Het adres: Dorpsstraat 16.

Voor cadeaus, groot of klein
Het adres: Dorpsstraat 16.

Te koop: 2 z.ig.aji. brom-
fftetshelimen. PTJJS n.o.tJc.
Margriètlaan 6, Vorden.

Biedt z4ch aan meisje van
15 jaar voor de zaterdagen
om op kinderen te passen
of in een winkel te helpen.
Telefoon 057S2-J1899.

Wist u het ook al?
Het adres: Dorpsstraat 16.

Te koop: een elektr. Marklin
trein met toebehoren.
Aflibertt Zenlts, Ruurlose-
weg 119, Vonden.

Grote pluche kangaroe 9,75
Het adres: Dorpsstraat 16.

Te koop: roodfoonite neu-
rende en vers gekalfde
koeien. Keuze uut tenminste

Stuks. Veehandel Vlog-
m, tel. 05752-1287.

Prjjsbewust ?
Het adres: Dorpsstraat 16.

koop: i.z.,g.st. giasfornuis
Jet ingebouwde keuken-

verwariming. Tel. 05752-2024

Zwarte Pieten zwart;
Zrwarte Pieten brudn;
St. Nicolaas schmink en
afschmink-olie.
Drog.nParf. v. d. Wal.
Dorpsstraat 9 - Vorden

Steeds vaker!
Het adres: Dorpsstraat 16.

Te koop: step i.z.g.st.
Telefoon 2100.

Goed en goedkoop!
Het adres: Dorpsstraat 16.

Goede en voordelige
damesconfectle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

LAMMERS
Maandagmorgen en

woensdagmiddag gesloten

HANS HAJRTEMINK

en

ANS WEOSTFENENK

gaan op vrgdag 3 december trouwen om
10.30 uur in het gemeentehuis te Warns-
veld.
Ons huwelijk wondt om 14.00 uur ingeze-
gend door de wel eerwaarde heer ds. Fort-
gens iin de Ned. Herv. kerk te Wïchmond.

Wij houden receptie van 16.00 tot 17.30 um-
in Baal „Concordia1', Raadhuisstraat 36 te
Hengelo GOd.

Vieraklker, LJselweg 6
Hengelo GM., Lanikihorsttersfcraat 7

TV>ekoimis!tii(g adres: LJiseltweg 4, Vierakker.

In plaats van kaarten

Op vqjdag 3 decemlber a.s. hopen

GERiRJT PlASTUNK

en

AlLJE IKDEÏLN IKlKINiK

in het huwelijk te treden.
De huwelgksvolifcrekMng' zaal plaatsvinden
om 13.15 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Kerkeiyike inzegening om 13.45 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de weleer-
waarde heer ds. H. J. Mulder.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in Hotel De Groene Jager
te Barchemi.

november 1976
Daarle, Nieuiwiötadweg1 2
Vorden, StuwdijQc 3

Toelkofmidtiig adres: Ldsztstoaat 48,

In plaats van kaarten

Op dinsdag1 30 novemiber a.s. hopen w$j met onze
kinderen ons 25^jor4g hunveiyk te herdenken,

H. J. TIBSSINK
en
M. H. TUESSINK-HARMSEN

Benny en Marian
Jan en EMy

Receptie van 15-30-117.00 uur in zaal Smit te
Vorden.

Vorden, novemiber
Defldensetoroeknv^g 5

JOOP HAJRIMSJB3N

en

MARKS

gaan fcromwen op vrijdag 3 december a.s.
om 14.00 uur in het gemeentehuis
te Brummien,

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Ooncordia, Engielenburgilaan te Brommen.

November 1976
Toekomatitg adres:
Prins Bernihardüaan 39, Brumimen

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 15Ü4

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakit ingevolge
aritikel 23 Md 2 van de wet op de Ruimteltjke
Ordening bekend, dat vanaf 29 novemiber 1976
gedurende één maand voor een ieder ter gemeen-
tesecretarie ter inzage Migit het onltwerp-bestem-
mingspOan Vorden-Kom 1976, nr. l, met byibeho-
rende voorschrifiten en toelichting.

Gedurende bovengenoemde termy'n kan een leder
schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indie-
nen tegen het onitiwerp-toestemminigspJan.
Vorden, 22 november 1976.

De burgemeester voornoemd,
onr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis dat met ingang van 1-1-1977
overeenkomstig het gestelde in artikel 157 van de
Algemene Politieverordening, het parkeren van
een voertuig1 met een lengte van meer dan 6 me-
ter of een hoogite van meer dan 2 meter, een op-
legger, een aanhangwagen, dan wel een voertuig
dat is voorzien van een aandiuidinig van commer-
ciële reklame verboden is in het gebied dat om-
sloten wordt door de navolgende wegen:
de westizgde van de Rondweg1, de oostzijde van de
Horsterkamp, de zuidzijde van de Vordensebos-
weg, de oostzyde van de Schuttestraat ged., de
zuiidzjjde van de Roiurloseweg ged., de noordczyde
van de ündustrieweg, de noordzyde van de Over-
weg, de oostzijde van de Ailimenseweg ged., de
noordizyide van de Müspelikampdyk en de noord-
zyde van de Strodrjk ged., één en ander zoals aan-
gegeven op een gewaarmerkte tekening, die ge-
durende 14 dagen op de gemeentesecretaiie afd.
Algemene Zaken ter inzage zal liggen.
Het omschreven verbod geldt niet gedurende de
tyd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het
onmiddeliyk in_ of uitstappen van personen, dan
wel het oramMdeliyik laden of lossen van goede-
ren.

Op het Industrieterrein aan de Nfliverheidsweg ia
een parkeerplaats aangelegd alwaar voornoemde
voertuigen geparkeerd kunnen worden.

Vorden, 23 novemiber 1976.
Burgemeester en Wethouders van Vorden.

f .30.-per man, per dag.
Vooru.

Als u de winterschilder
aant werk zet.

Vanaf 8 november 1976
tot 25 februari 1977

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Vorden

Telefoon 05752-1523

Bel ons op.
taan klaar met premie
en vakmanschap.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1354

ANGELIA
,, Donzig teddy
lts materiaal.

'n Relalx voor
uw voeten.

PUPPY
Handig r/fs/e. 79-23
Vliegensvlug. -4-7 r\c

in en uit 24-27 l /,yO

EVELYN
In rood en blauw.

Met makkelijk hakje.

19,95

CLADY
Draag ook thuis
'n ietsje
meer gemak:
soepel cosy
zooitje en
glans-fluweel
stof.

WULLINK

HUMMELTJE
Met praktische

elastiek
sluiting.

19-2314,95

24-27 15,95

Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

y



Koop rechtstreeks van groothandel naar consument
Profiteer van onze grote Sint Nicolaasaanbieding in kleuren-tv.'s
nu extra laag in prijs. Deze kans mag u beslist niet missen. Een kleine greep uit ons enorm groot assortiment Prijzen inklusief b.t.w.

Kleuren-t.v.'s
By ons de laagste prijs en dan ook
nog een inruilprys voor uw oude t.v.
FMlips 67 cm 1828,—
Schiaub-iDorenz 67 om 1868,—
Büaupunkt 67 om 1798,—
Ix>ewe-Opta 67 cm 1788,—
Schaub-Dorenz 51 cm 1448,—
Graetz 51 cm 1348,—
Telefiuiken 51 om 1398,—
IndesdJt 67 om 1368,—
Hmenson 67 cm 1898,—
Ziwairt-Aviit l>v.'s vanaf 378,—
Draagbaar t.v.'s vanaf 248,—
Stereo komlbinatie radio-cassette
pick-uip incl. boxen 2 x 10 Watt
voor 648,—
SchautHljoreniz stereo radio hifi
incl. boxen 2x30 Waitt 868,—
Sohaub-Ijoreniz srtereo radio-
cassette incL boxen 2 x 15 W. 748,—
Tèlefunken stereo radio 2 x 15
Watt incl. boxen vanaf 398,—
Transistor radilo's op lichitiiet
en batiterfl vanaf 39,95
Diraag'bare radio-cassette-
recorder vanaf 148,—
Stereo pdck_up's incl. boxen 148,—
Cassetterecorders op lichtnet
en batterg vanaf 69,—
Cassettes met nDuzdek voor 6,75
Stereo koptelefoons vanaf ... 23,95

Wasautomaten
By ons de scherpste prijs, dan ook
nog een Inruilprys voor uw oude
machine!
IndesSt 878,—
Bauknecht 4704 S 548,—
Baukneoht W.A. 616 .;.. 878,—
Bauknecht W.A. 600 628,—
Bosch bovenlader 698,—
AEG bovenlader 675,—

MIELE WASAUTOMATEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS !

Droogtrommels
Hollands küimaatt edsit een droog-
aontiomaat!
Zanker - Creda Rhedngx>ld EngUisch
Eleotrdc, 4% kg vanaf 428,—

EXCELSIOR STOFZUIGER
700 WATT 179,—

Dubbeldeurs koelkast
240 liter vanaf 478,-
300 liter comlbinatiekast 190 liter
koelkast, 160 liter diepvries
voor 848,-

TAFELMODEL KOELKAST
-t- Etna 4-pits koofkplaat
+ afdek, compleet voor 499,-

Klein

Koffiezetapparaten
8 kops vanaf 49,95
Koffiemolens vanaf 17,45
TheeQlchitjes vanaf 9,95
StrySobouten vanaf 19,95
Stoooiisitröiklbouten vanaf 39,95
KJalorik diroogikappen 49,95
TafelgmüLs vanaf 98,—

Diepvriezers
Voor een diepvriezer slaagt u zeker
by Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Het adres met het
beste advies, jarenlange ervaring.
Een keus uit meer dan 80 modellen.
Bosch 210 liter 498,—
Bosch 260 liter 598,—
Bauknecht 380 liter 698,—
Bauiknecht 460 liter 798,—
Esrta 300 liiter 528,—
Bsta 200 liter 428,—
AEG Dimde 220 liter 498,—
AEG Linde 500 liter 848,—
Ruim gesorteerd in ddepvrieskasiten
120 liter vanaf . 328,—

huishoudelijk Afdeling
EHekitr. radiatoren op oliebasis
2000 Watt met 'thenmoataat
vanaf 99,—
Afzuiglkappen vanaf 128,—
Centrifuge 3% küo
2800 toeren vanaf 128,—
Stofzuigers sleemodel vanaf 98,—
iElektr. kookplaat 2-pits v.a. 98,—
lopers, elektrische dekens
Invenitum 98,—
Raairavenitüatoren vanaf 84,50
Panm/enset 7Hdelig vanaf 89,—
Mixers vanaf 39,95
Haarföhns vanaf 29,95
Krulset Oarmen c. 18 69,95
Haankmitagen vanaf 9,95
Citruspers vanaf 29,95

gereedschap
IN ONZE AFDELING GEREED-
SCHAPPEN VINDT U ALLES

VOOR DE HOBBY- EN VAKMAN
Boormachine met standaard
kompleet in tas voor 98,—
Ktopboortmachine
2 toeren voor 198,—
Haakse slijpmachines
2000 Watt 348,—
Groot assortiment in handgereed-
schappen tegen zeer scherpe prijzen!

NILFISK DE IJZERSTERKE
STOFZUIGER UIT DENEMARKEN

BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - lage prfls - vlotte levering

• Eigen servicedienst

• Dag en nacht service op diepvriezers

• 24 uur service op wasautomaten etc.

• Vakkundige reparaties en aansluitingen

• Eigen onderdelenmagiazfln

• wy staan 365 dagen per jaar voor u klaar

• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondidties

Afwas-
automaten
Bauknecht - Bosch - AEG
vanaf 648,—

B.K. PANNEN
by ons altijd 20% KORTING

GROOTHANDEL B.V.
REMINGTON ARTIKELEN

BIJ ONS ALTIJD 25% KORTING

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

Staat uw huis al met foto
vermeld in

„Woongaard"
het landeltyk onroerend

goed magazine?

Dat is mogeltyk vla elk by
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

GratLs „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

Rflksstraatweg 134
Wamsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627
_

Dames heeft u enkele uur-
tjes in de week vrfl? Ga in
die ttjd geld bijverdienen.
Inlichtingen gratis en vrfl-
bltyvend. Bel tussen l en 5
uur: 08340-20258.

Aardappelen te koop; ook
voor de wintervoorraad.
GrootHRoessdnik, Tovwr-
straat 18, Baak.

Nieuw vpor Hengelo!

CORRITPLATEN
zeer geschikt voor
plafond en wanden
50x200

Doe-het-zelf centrum -
Bouwmarkt

H. G. BIJENHOF
HumimeLoseweg 7-20
Hengelo Gld. - Tel. 05753-
1225

Kunstgeblttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

STAALSTKALEN
Wjj maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A.. M. Heuvelink, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Dames opgelet!
Wy kunnen in Vor-
den e.o. nog enkele
dames plaatsen.

Eigentijds Indeling
part-time.

Schrflf voor inlichtingen:
mevr. Hessing, Dunant-
straat 54, Vriezenveen.

5 december
Te huur: prachtige Sint-
en Pieterkostuums. Telefoon
00750-21320, na 19.00 uur.

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

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphcnscwt'g - Vorden - Telefoon 05752-1514

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

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF\

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
PEUGEOT 304 1973
PEUGEOT 404 Diesel 1970
PEUGEOT 504 Diesel 1972
OPEL KADETT Ooupe 1968
FORD 18M 1970
CITROEN 2CV4 1971
FORD TAUNUS 1600 L 1971
VW 1300 1969
VW 1300 1968
FIAT 127 1971

Vraag uitgebreide dokumentatte van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER

Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

hartje winter
'n zonnescherm?

U! Want juist nu kunt u profite-
ren van een grandioze. Degaiux-
wi'nter-aWie.
'nWioter-voo
deel dat u niet
mag missen,
Tijdens da

periode

(t/m 31 december) Kunnen wij
vlot leveren. Du* weel u zeker

dat u de Komende zomer
(wie weet, net zo mooi
als de 2 vorige)
i goed zit... Met een

fantastisch, fleurig
Degaux zonne-

TE*'
Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat 24 - Vorden

zoekt voor spoedige
indiensttreding een

JONGEMAN
voor de algemene dienst
omvat:
• vrije, afwisselende betrekking',

Borgt voor onderhoudswerkzaam-1
heden, tuin, varkens, paarden «n
verder* voorkomenide werkzaam-
heden

• Vrije dagwi, zx>ndag* en dinsdag

• Vrije maaltijden

• Salaris nader overeen te komen

Maait telefonisch afspraak voor salfUdtatie,
telefoon OG7ö2nl3L2.

SCHOORSTEENYEGERSBEDRIJF

HELEN A - DOESBURG
vegen - met b*wQs roor politie en brandrer-

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

VOOR NUTTIGE SINT NICOLAAS-
GESCHENKEN
AAN LAMMERS DENKEN . . .

een lekkere warme duster
voor een goede zuster
een vlotte trui
voor de jongelui
of een heerlijke wollen stof
dat is toch ook tof

CONFECTIE-
BEDRIJF

ILAMMERS £3^*Vorden

Sint
Mcolaas '76

Ook wij willen dit jaar helpen
UW CADEAU
een succes te laten zijn.

ALLE HORLOGES
vóór 5 deceonJber gekocht worden door
ons van een

ingegraveerde naam
giratLs voorzien, in kast of band
(denk bjv. aan verlies).

Kom daarom vroegtydig- tut onze goede en
enorme kollektie 'keuze maken!

^AGROOTKORMELINK
whorlogerie goud & zilver optiek

Spabtraat 27, Hengelo, tel. 1771
Gediplomeerd opticien

Hengelo <gid>
tel.O5753~1461

Dansen
Zondag 28 november

Free Sense
nu overal

airconditioning

•

l

DAMES,
NU DE SFEERVOLLE TIJD WEER AANBREEKT . . .

gun uzelf een extra genoegen en verwent u zich
met zo'n feestelijk-chique (lange)

AYONDROK OF -JAPON

Wij hebben voor u speciaal daarvoor prachtige

Randstoffen
in bedrukt en geborduurde Lurex
per meter dubbelbreed reeds vanaf

Fluweel
zeldzaam mooie kwaliteit
norm. p. m. dubbelbreed 39,90 bij ons

Natuurlijk bij: HET ADRES voor al uw zelfmaakmode

i Telefoon 1348

I UJ M^^BUfebJ Spoorstraat 46

Vrijdags koopovond

l
l

l

1
l
J

14,90 i
24,90 i

i
l



Donderdag 25 november 1976

38e jaargang nr. 38 TWEEDE BLAD CONTACT -
PLANNEN VOOR RENOVATIE VAN ZWEMBAD VORDEN
GERAAMDE KOSTEN EEN MILJOEN GULDEN
Ruim een jaar geleden werd door het bestuur van het zwembad In de Dennen noodza-
kelijkerwijs besloten om te komen tot een gedeeltelijke renovatie van het bad.
Dit in verband met de slechte toestand van de 40 jaar oude kleedhokjes en de lekka-
ge-moeilijkheden in de aan- en afvoerleidingen van het badwater. Daarnaast bleek een
grote behoefte aan een instruktiebad voor de zwemlessen, dat buiten de zwemlesuren
ook opengesteld kan worden voor het publiek en waardoor tevens een gewenste ver-
groting van het badwateroppervlakte bereikt ksn worden.

Aian het Adviesorgaan voor bad- en zwem.
inrichtingen vidh de Ver. van Nederlandse
Gemeenten werd verzocht hierover een rap-
port op te maken. Dit rapport kwam uit op
10 med 1976. Daarna werd aan de Ned.
Hedde Maatschappij opgedragen een voor-
ontwerp op te maken, waarbij uitgaande
van de bestaande terrednmogelijklheden, de
noodizakelrjikheden en wensen. Zoals in het
rapport vermeld verwezenlijkt konden wor-
den.
Na vele voorbereidende werkzaamheden,
waarbij onder meer door de architekten van
de Ned. Hedde Mij. en badmrieester Weslterik
oriënterende bezoeken gebracht werden aan
moderne nieuwe badinirichitdingen in verge-
lijkbare gemeenten en plaatsen werd er een
renovatieplan ontworpen dat op 10 novem-
ber IJ. door de zwembadspecialisten van de
Ned. Heide Mij., de heren Hoiand len Kaer_

telimig aan het bestuur werd voorgelegd en
toegelicht.
Dit püan, waarbij geftraoht is de prachtige
ligging en het reeds bestaande bassin te
handhaven, omivat in grote trekken het
volgiende: De thans bestaande kleedihokjes
verdwijnen en het vrijkomende terrein met
heit daarachter liggende gedeelte wordt Ug-
en zon/wedde, waaofoij het bomenbestand-
deel daar zoveel mogelijk gehandhaafd
blijiflt.

Er is een geheel overdekte en eventueel te
verwarmen Meedigelegenlheid links van de
tihans bestaande ingang gepland.
In het verlengde daanvan, langs de oude
Zutphenseweg, in de strook dat nu bosge-
deeüte is, zijn 2 bassins ontworpen, één van
acht bij tien meter, met een diepte van
± 46 cm en één van 10 bij 25 meter met

een aflopende diepte van ± l m 20 naar
± 2 meter.
Eten en ander is zo gesitueerd dat een over-
kapping van deze nieuwe bassins in de toe-
komslt mogelijk kan worden en dat dit dan
aansluit bij de nieuwe kleedruiimte.
Over ddt vooradvies werd 22 november 1.1.
een bespreking gehouden door de vertegen-
woordigers van heit zwembadlbestuiur, de
Ver. van Ned. Gemeenten en de Ned. Heide
Mij.

Door de Ned. Hedde Mij. wordt nu een
schetsontwerp opgemaakt dat voor een na-
der advies en goedkeuring naar de Ver. van
Ned. Gemeenten en de inspektie van de
Voliksjgezondlhedid kan worden gezonden.
Een positief advies van deze instanties is
noodizakelijk voor het verkrijgen van
DAöW-subsddie, waarvoor reeds een aan-
vraag is ingediend. De kosten van het ge-
hele projekt worden door de deskundigen
geschat op circa l miljoen gulden.

Daar het nieuw te bouwen gedeelte geheel
in het ,,onrendabele" gedeelte van het
zhvemjbaditertrein ligt zal de bouw en aanleg
hiervan geen enkele ingreep in het normale
zwembadleven veroorzaken, zodat daar
eventueel ook aan kan worden gewerkt tij-
dens het zomeriseiizoen.

Grote belangstelling voor bouwgrond
in de Kranenburg
Voor wat betreft de hoeveelheid bouwgrond is er in de gemeente Vorden sprake van
een zekere schaarste. Dit betekent dat bij de toewijzing van bouwgronden bepaalde
kriteria zullen moeten worden gehanteerd, volgens welke voorrang wordt gegeven
aan de eigen bevolking en degenen die economisch aan Vorden zijn gebonden.

Teneinde enige waarborgen te scheppen dat
deze schaarse bouwgrond wordt verkocht
aan personen die de daarop te stichten wo-
ningen ook daadwerkelijk zelf wensen te
bewonen is een aanvulling van de zoge-
naamde algemene verkoopwaarden ge-
wenst, zo delen B. en W. van Vorden aan
de raad mede die zich dinsdagavond over
dit voorstel zal buigen. By aanneming van
het voorstel houdt dit in dat doorverkoop
van een bouwterrein gedurende drie jaren
na gereedkoming van de woning, evenals
verhuur gedurende deze periode, behoudens
enkele uitzonderingsgevallen, niet meer is
toegestaan.

Voor bouwbedrijf J. W. Bijenhof betekenen
deze „aanvullen verkoopvoorwaarden" dat
de koop van 1740 m2 grond in plan Brin-
kerhof niet doorgaat.
In de raadlsvergiadering van 29 juni werd
besloten om deae grond aan de firma Bijen-
hof te verkopen mits de helft van de te
bouwen woningen zouden worden verkocht
aan inwoners van Vorden of aan hen die
economisch met Vorden zijn verbonden.
Voor lll oktober moest de heer Bijenhof
met de namen op tafel komen. Hij had
slechts één koper, zodat de koop nu niet
doorgaat en de aannemer de waarborgsom
terugkrijgt.
De firma H. Groot Roessdnlk is ©r wel in
geslaagd om woningen aan Vordenaren of
economisch aan Vorden gelbondenen „aan
de man" te brenigen. De raad wordt name-
lijk voorgesteld om aan deze firma 1765 m2
grond te verkopen in plan Brinkerhof. De
firma Groot Roessdnk wil hier negen wo-
ningen plus elf garages bouwen. Het be-
tretfifen hoer 7 premdeJkoopwoningen en 2
vrije sector koopwonlinigen. De lijst met na-
men van de kopers kan de goedkeuring van
B. en W. wegdragen. De bestemming van
de grond is „Jialf gesloten bebouwing-", het-
geen impliceert de bouw van woningblok-
ken van tenminste twee woningen en ten
hoogste 6 woningen aaneen. De totale ver-
koopprijs bedraagt ƒ 121J22i8,80 excl. btw.
Verder wordt aan de raad voorgesteld om,
eveeneens in plan Brinkerhof, grond te ver-
kopen aan de heren A. J. Hantelman, iRuur-
loseweg 30; mr. G. J. Jansen, Mispelkamp-
lijk 28; J. de Koning, Het Kerspel 42 te
Vorden en aan de heer G. H. Wissink,
Wentlholtstraat l te Zultphen. Het betreft
hier voor eüik 230 m2 grond, teneinde hier
twee dubbele wondngien in de vrije sector
te kunnen realiseren. De totale koopprijs
bedraagt voor eflk perceel ƒ 14.206,50 excl.
btw. (Genoemde heren zijn momenteel allen
in Vorden werfkizaam.

Vraag naar grond
op de Kranenburg

Na het veflzoek van de heer Wolibert om
aan hem bouwgrond ite verkopen in het be-
stemmingsplan Kranenburg, hebben het
college nog een negental verzoeken om
bouwgrond bereikt.
In het nabije verleden was er relatief wei-
niig belangstelling voor de nog beschikbare
bouwterreinen in de Kranenburg. Sinds mei
van dut jaar is er sprake van een relatief
grote vraag. B. en W. ontvingen verzoeken
van acht personen om in aanmerking te
komen voor bouwgrond. Zes van hen zou-
den graag1 de heMt van een dubbele woning
willen bouwen, terwijl 2 personen voorne-
mens waren een enkele wondng te bouwen.
Door de gemeente kunnen in de Kranen-
burg1 momenteel nog 8 bouwterreinen wor-
den uitgegeven, waarvan twee, te weten
één aan de Eikenlaan en één aan de Ba-
nenkamp geschikt zijn om lubbele wonin-
gen te realiseren.
Gelet op de provinciale visie omtrent het
Meine kemenlbeleid hebben B. en W. ge-
meend aan de hand van drie criteria ten
aanzien van de toewijzing1, te weten het
woonaohtliig zijn in Vorden; het economisch

gebonden zijn of een sterke binding hebben
rniet de Kranenburg, dat in eerste instantie
6 personen in aanmerking zouden kunnen
komen voor een bouwterrein in de Kranen-
burg.
Hiervan hebben er al vijf toegezegd te zul-
len kopen. Het z$n de lieren B. Gosselink,
Ruurloseweg1 98 (770 mi2 grond aan de Ba-
nekamip voor een koopsom van ƒ 44.000,-);
J. A. M. Ovenbeek, Hamisveldseweg 4 en
L. A. M. Bleumink, Kerkhoflaan 7 (elk
285 mi2 aan de Banekamp voor een
som van ƒ 15J125,—); J. >F. J.
Ruurlosewe 95A en H. J. A. Nijenhuis,
Kostedeweg l (elk 310 ml2 aan de Eiken-
laan voor een koopsom van ƒ 14.575,—).

Ingezonden
(Bulten verantwoordelijkheid der redactie)

WIE BEDT DE MEDLEBSCHOOL
VAN DE ONDERGANG ?

Onlangs verscheen er een onderwijsnota
van het gemeentebestuur van Vorden. In
de GOC kon men lezen, dat de Medlerschool
over enige jaren gaat verdwijnen. In de
buurtschap Medler sloeg dit bericht in als
een bom.
Per l augustus 1977 zal deze school een
éénmansschool worden? Niet wanneer vóór
16 januari 1977 twee leerlingen aangemeld
worden.
Is er geen enkel ouderpaar in Vorden of in
de omstreken van 't Medler, dat begaan is
met deze situatie? Moet deze buurtschap,
die altijd een ftfne gemeenschap was, het
zonder een school stellen?
We leven in een keiharde, verzakelijkte
maatschappij. Iedereen mist het knusse -
gemoedelijke. Vele mensen zoeken de oude
t\jd. We zien 't o.a. in de kleding, de honger
.naar antiek. Zo zijn er vele voorbeelden te
noemen.
't Medler blijft niet achter in ontwikkeling,
doch we vinden er toch nog iets van de
rust, die In de hele wereld zoek is.
Laat uw gevoel een woordje meespreken
en meldt uw kind aan bij deze school, dan
blijft de band in deze buurtschap bestaan.

De Oudercommissie

Feestelijke dagen
bij Vordense
middenstanders
De Vordense middenstand is deze week wel
in het nieuws want niet minder dan een
drietal zaken werden geopend of gemoder-
niseerd.
Vivo Supermarkt Jansen aan de Smids-
straat stelde donderdag zijn gereorganiseer-
de winkel weer voor het publiek open. Geen
verbouwing maar een herindeling, waarbij
't assortiment waar nodig werd uitgebreid.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de winkel
„veel ruimer" is geworden. Voor het ko-
pend publiek aantrekkelijk, want de arti-
kelen z^jn nu veel overzichtelijker uitge,
stald.
In de Dorpsstraat opende de heer Chikuen
Man zyn Chinees.Indisch restaurant Tao
Stng in de voormalige har De Posthoorn.
De heer Man gaf aan deze opening wel een
bijzonder cachet want hij had voor deze ge-
legenheid velen uitgenodigd een hapje te
komen nuttigen. Een geste die er ongetwij-
feld toe zal leiden dat het restaurant snel
in Vorden is „Ingeburgerd".
Aan de Zutphenseweg Is het een komen en
gaan van mensen die wel eens willen kyken

wat Topsportcentrum Kluvers zoal te bie-
den heeft. De heer Van Ark heeft zijn die-
renspeciaalzaak namelijk uitgebreid met
een sortering sportartikelen. Door deze in-
terne verbouwing heeft Topsportcentrum
Kluvers er in totaal ruim 110 m2 opper-
vlakte bygekregen.
Behalve feest in deze drie zaken, zullen de
plaatselijke bloemisten ongetwijfeld ook 'n
klein feestje gebouwd hebben, want al deze
openingen/heropeningen gingen gepaard
met het in ontvangst nemen van talrijke
bloemstukken!

Vogelexpositie
De Vogelvriend
De Vogelvereniging De Vogelvriend Vorden
en Omstreken heeft in Vorden en de Kra-
nenburg een goede naam verworven. De
vereniging, die vorig jaar zyn zilveren be-
staan herdacht), hield vrijdag, zaterdag en
zondag j.I. een tentoonstelling in zaal
Schoenaker op de Kranenburg, waar weer
vele belangstellenden een kijkje kwamen
nemen.

De bezoekers konden genoten van een groot
aantal ingezonden vogels - bijna 200 - waar-
onder kanaries, exoten, grote en kleine
parkieten enz. 2e waren er in allerlei va-
riëteiten en kleurschakeringien, een resul-
taat vaak van jarenlang vakmanschap en
liefhebberij. Vele van de geëxposeerde vo-
gels - die vroeger werden geïmporteerd uit
Qhina, Japan, en Mexico - worden nu zelf
gekweekt. Het aantrekkelijke van deze hob-
by is ook dat men niet uit is op winstbe-
jag maar het louter uit de liefhebberij doet.
De keuringen werden verricht door de he-
ren J. G. Willink, Winterswijk en Groot-
nuis, Goor voor de kleur; de exoten en par-
kieten werden gekeurd door de heer Dorsch
uit Leeuwarden. De fa. Kluvers uit Vorden
verzorgde gratis 't voer voor de vogels ge-
durende de gehele expositie.
De Vogelvriend-voorziitter de heer Henk
Bleumink hiuldigtde tijdens de opening j.I.
vrijdagavond, twee leden van de verend/ging.
In verband met het bereiken van de 65-
jarige leeftijd werden de heren W. Bijenhof
(Juilianallaan) en H. Weustenenk (Het Ho-
ge) onder luid applaus tolt ereleden be-
noemd. De heer Bijenhof was jarenlang
voorzitter, terwijl Weustenenk vanaf de op-
richiting al lid was. Zij ontvingen een leuke
herinnering terwijl hun echtgenotes bloe-
men in ontvangst mochten nemen.

De kampioenen van de diverse klassen wa-
ren:
Mooiste vogel van de gehele tentoonstel-
ling, kooi nr. 7 zdlverbruine kanarie van
H. van Slodten, Lochem met 46-90 punt.
Kanaries - stammen: kampioen kool 5-6-7-
8: H. van SloOten, Lochem met 354 punten.
Kanaries - stellen: kampioen kooi nr. 25-
26 (abrikoos-ibruin n j.): H. van Slooten,
Lochem met 177 punlten.
Kanaries - enkelingen: kampiioen kooi 88
(goudgeel): A. Grotenhiuys,, Hengelo Gïd.
met 46-®9 punten.
Kanaries C-küasse (strogeel): kampioen
kooi nr. 99: L. Harmsen, Vorden met 46-89
puniten.
Kanaries - derby (zalim): kampioen kooi
nr. 102: P. Jansen, Vorden met 44-88 pnt.
Exoten - enkelingen (Japanse meeuw):
kampioen kooi nr. 139: G. Kranenbarg,
Hengelo GM. met 45-88 punten.
Exoten B/C enkelingen (grijsvleugel d.o.
geel): kampioen nr. 155: H. Harmsen, Vor-
den met 88 punten.
ExotenJderby: kampioen H. Hanmsen, Vor-
den met 87 punten.
Grote parkieten - enkelingen: (turquosd-
no): kampioen kooi nr. 172: L. Bleumink,
Vorden met 89 punten.
(Mcliasse (Rosella): kampioen W. Bijenhof,
Vorden met 90 punten.
Derby (Lutino): kampioen kooi nr. 150:
L. Bleuimink, Vorden met 89 punten.
Jeugdleden. Hoofdprijs Peter Nijenhuis;
verdere prfltzen: Harm Harmsen, Frans Nij-
enhuis, Laurens Eykeükamip, Edwin Plijter,
Jan Berendsen en Hans Lenseïlnk.

Zondagmiddag om vijf uur reikte de voor-
zitter de prijzen uit. Ter bestrijding van de
kosten werd een goedigeslaagxJe verloting
gehouden.

••••••••••«•••••••••••••••••••l

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
Un wekke of wat hadde wi'j al tegen de Chinese uuthangborden an zitten
kieken a'w deur de Darpsstraote kwammen en wel us edach: wanneer geet
dat ding now los.
Maor veurugge wekke woensdag was 't dan zo wiet. Too mosse wi'j d'r hen
um te kommen dineren zoat op 't kaatjen ston da'w van urn ekregen hadd'n.
Hee had t'r nogal wat uuteneudugd, ok veur dizzen aovund, dinsdags was de
buurte d'r al ewes. 't Hele amtelukke apperaat van de gemeente zat t'r zowat,
de meesten met de vrouwluu. Daornaost zag ik nog un stuk of wat winkeliers,
die wazzen zeker van 't bestuur of zoiets en dan alle andere kasteleins of wat
daor veur deur mot gaon uut Vorden. Zodoende wet die ok wat veur un col-
lega zee d'r bi'j heb ekregen.
Wi'j zatt'n d'r nog maor net of ze kwammen al vraogen wat of wi'j drinken
wollen, 'k Dachte eers dat zal wel Mao-whisky of Sjanghai-bier wodden, maor
niks t'r van, 't wae gewoon van „vakmanschap is meesterschap" en de „erven
Lucas".
Wi'j hoeven ok neet bange te wean dat zee ons neet begreppen, want d'r was
t'r gin ene die slappe theek kreeg in plaatse van kojak. De stemming zat t'r al
gauw merakels goed m, met smart wachtt'n wi'j too op 't etten wa'w kriegen
zollen. Un stuk of wat wazzen d'r bi'j die d'n helen dag al zo'n betjen hadd'n
evast. Now, en dan lust ow um un uur of achte wel zo zuutjesan wat.
D'n eerste klap is un daalder weerd, had e schienbaor edach want de soep
die'w van te veuren kregen was alderbastend lekker. Wie mossen ze met zo'n
Chinese leppel van un centimeter dikte nao binnen werken maor dat ging bes.

En too al 't andere.
Schalen vol bami, nasi, opgemaakte eier, kippenvleis, varkensvleis en wet ik
al neet meer. Lekker sju met peddestuule d'r in of met garnalen, i'j kont zo
gek neet bedenken of ut was t'r. De taofels waarn haos te klein um alles op
te zetten, 't Is nog neet vake gebeurt da'k de boek zo op de leeste heb ezet.
En d'r waar'n d'r meer die d'r las met hadd'n.
En vlot met bedienen dat ze wazzen: a'j 't op hadd'n was ut maor un rof of i'j
hadd'n weer un schale vol grei veur ow staon. De chinese bedienden, zo a'j
wet allemaole nogal klein van stuk, wazzen net un stel empen die deur mekare
krioelden. Ze leepen zich de bene uut de konte um 't ons nao de zin te maken.
Daorumme, meneer Man, van harte bedankt Wie zölt 't wel wieter vetellen
hoe goed ut bi'j ow was. lederene die wel us un keer wat anders wil as klaorn
earpel met spek of zoerkool zo'k anraon: gaot t'r ok maor us hen. 't Zal d'r ow
bes smaken en duur is 't t'r neet.
En nao 'k van anderen eheurd nebbe, die 't bette r kont wetten as ik, is e wat
't etten betref, een van de beste chinezen bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Pauselijke onderscheiding voor jubile-
flnde koorzanger B. Lichtenberg
Zaterdag 20 november is voor de heer B. G. Lichtenberg van 't Waarle (Kiefskamp) te
Vorden een hoogtepunt in zijn leven geworden. Ter gelegenheid van het feit dat hij

turende 65 jaar lid was van het kerkelijk zangkoor Cantemus Domino van de St.
onius van Paduaparochie op de Kranenburg, werd hem een op schrift gestelde

pauselijke zegen van Paulus de Zesde als hoge onderscheiding toegekend.

De officiële uitreiking geschiedde zaterdag-
avond tijdens een plechtige eucharistie-
viering in de Kranenlburgse parochiekerk,
waar het voltallige gemengde zangkoor aan
dit feestelijk gebeuren de grootste muzikale
luister brjizetlte. Bernard Lichtenberg en zijn
echtgenote vormden uiteraard het middel-
punt en pasitoor Sutorius ofm belichtte in
zijn feestpredikantie hoe het zangkoor de
stem is van de luisterende gemeenschap.
Als lid van Oanltemus Domino, hebt u, Ber-
nard Lichtenberg, het 65 jaar volgehouden;
in die tijd hebt u ongeveer 15.000 uren be-
steed aan de kerk. Bij trouwpartijen, be-
grafenissen, Anltioniusnovenen, eucharisitie-
vierinigen en andere kerkdiensten was u al-
tijd present. U hebt goede navolgers ge-
kregen in uw familieleden, bijna al uw
zoons volgden u de koortrappen op, terwijl
uw vader ook al 68 jaar lid was."
De pastoor sltelde de jubilaris als voorbeeld
voor de jongere parochianen. Vervolgens
maakte hij bekend dat Paus Paulus de Zes-
de aan de jubilaris schriftelijk izrjn zegen
had toegekend als hoge onderscheiding en
reikte hem met de hartelijkste gelukwen-
sen de onderscheiding uit.
Namens het gemienglde koor Cantemus Do-
mino wenste de presidente mevrouw TT.
Tolkamp-Groat Kormelink hem en zijn
vrouw geluk en bood bloemen aan. Van de
gelegenheid om de jubilaris en zijn familie
te feliciteren maakten velen hierna ge-
bruik.

Vanaf 15 jaar
Bernard Lichtenberg stamt uit een muzi-
kale familie. Zijn vader wijlen de heer W.
A. Lichtenberg was tot aan zijn dood in
1944 ruim 68 jaar koorzanger in dezelfde
kerk. Hq leerde al jong de eerste lessen.
„Meislter Abeling - het toenmalige school-
hoofd op de Kranenburg - had acht jon-
gens neudig, die deur de wekke konden
helpen zingen in de karke als de ouderen
niet konden. Dat was dan meestal veur
trouwen, begrafenissen enz. Hie was onze
dirigent en leermedister op het moeilijke
pad van de kerkmuziek.''
2e waren met z'n achten, de bedde jongens
van Hartman (Jan en Hendrik), Ant.
Eykelkamp (café), Herman Grotenhuis,
twee jongens van 't Spalder en nog een
leerling. „Op het patroonsfeest van de koor-
zangers op 22 november 191,1 werd ik, sa-
men met de gebrs. Hantman na een test,
toegelaten. Ik was toen ruim 15 jaar en
had 'mijn jongensstem nog," aldus de heer
Lichtenberg.

Veel pastoors en dirigenten
Gedurende deze 65 jaar heeft de deze zo-
mer 80 jaar geworden Lichtenberg heel
wat kerkdiensten met zijn stem opgeluis-
terd. Hij heeft vele pastoors - die toen te-
vens koordirecteur waren - zien komen en
gaan. In 1911 pastoor v. d. Stok, daarna de
paters Nothmeyer, C. Haanen, Kok, Gerz,

Wiro Spruyt, Hugo Ponsioen, Bodewes, Van
Berköl en de nu huidige pater Sutorius ofm.
Zijn eerste dirigent was de toenmalige kos-
ter Van Rijn, vervolgens de heren Beford,
Hent Hedmink i (Tobbe), terwijl Willen van
t ,,GdesenikamipJ> ook wel eens als plaats-
vervanger de dirigeersltók zwaaide. Diri-
gent Roozen wias een „gladde" jongen, die
de twee- en driestemimige Perosi-missen in-
studeerde. 'Na hem kwamen nog Bert Schol-
ten .Bernard Koers (die vele jaren deze
funktde bekleedde) en de tegenwoordige
heer Anit. Wissink, die ook organist is.
De jubilaris, die Ie of 2e tenor zong (bij
vierstemmige) rekent Perosi tot een van
zijn geliefde componisten. Het Kranen-
burgse koor, dat nu gemengd is, heeft zich
in de loop der jaren een goede reputatie
verworven. Meermalen werd op Cantemus
Domino een beroep gedaan, Lichtenberg
was er altijd bfl.

Veranderingen
In de loop der jaren zijn er vele verande-
ringen geweest; de groep mannen werd
aangevoild met damesleden, de vernieuwing
der liturgie tengevolge van andere ziens-
wijzen tekende zich af en het Gregoriaans
werd geleidelijk vervangen door Nederland-
se teksten. De jubilaris loopt er niet zo
mee weg.
Er zijn slechts weinig repetitie-avonden die
hij heefit overgeslagen. Het weer moest wed
erbarmelijk slecht zijn als hij er donder-
dags niet bq was. Deze wekelijkse repeti-
tie-avonden werden in de loop der tijd over-
al in de buurt gehouden. Aanvankelijk in
de school, daarna bij Schoenaker in de zaal,
in de huiskamer, in het clubhuis der jeugd.
Nu komt men bijeen in een der zalen van
het Kranenburgse klooster donderdags.
„Als ik kan ga ik er heen, maar ik ben wel
eens benauwd en dan luikt het niet zo best
meer. Ddsse wekke mocht ik niet kommen,
d'r zal wel iets weazen," zegt hij lakoniek.
Het rappenlopen naar het koor lukt ook
niet te best meer, daarom zingt hfl het
liefst voorin de kerk.

Muzikale familie
De liefde voor de muziek heeft mj niet van
een vreemde; zijn vader, die evenals de ju-
bilaris landbouwer was onder 't Kiefskamp,
was ook 68 jaar zanger. De traditie werd
voortgezet. Alle zoons volgden de vader
zondags naar het koor. Met dankbaarheid
denkt hij terug aan de huldiging toen hij
vijftig en zestig jaar lid was. Hij is nu nog
het oudste in leven zijnde koorlid en zal, zo
lang zijn gezondheid het toelaat de weke-
lijkse repetitie- en de kerkdiensten met zijn
stem opluisteren.
In zaal Eykelkamp op het Medler, waar
heit zangkoor zaterdag de jaarlijkse feest-
avond, het Caeciliafeest, vierde, vormden
de heer Lichtenberg en zijn echtgenote het
middelpunt. Uiteraard werd alles nog eens
„dunnetjes" overgedaan en bleef men enige
uren gezellig bijeen.
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Fa Buotbuvo
opende winkel
Een gedeelte van de Vordense middenstand
stond wel even met de oren te klapperen
toen dezer dagen van de één op de andere
dag een winkel in speelgoed- en luxe arti-
kelen ais een paddestoel uit de grond ver-
rees.
De firma Buotbuvo heeft deze winkel ge-
vestigd in het leegstaande pand Dorpsstraat
16 (voorheen was hier een supermarkt ge-
vestigd). De ingewikkelde naam duidt erop
dat het bedrijf gerund wordt door de gebr.
W. en D. Hinnik en zwager J. Otten.

Genoemd drietal diat een gevarieert assorti-
ment voert tegen zeer scherpe prijzen is
op het Mee van een winkel gekomen, door-
dat, zo aftellen zij, er in Vonden in deze
branche beslist ruimte is voor een derge-
lijke zaak in speelgoed etc.
„WQ zijn bijzonder concurrerend. Onze arti-
kelen giaan in feite als cash en carry-prijzen
de deur uit," zo zegt de heer W. Boiunk.
Voor de consument en ndet te vergeten Sin-
terklaas gewoon prettig om te weten, vindt
hij. Het ligt in de bedoeling dat het assor-
timent volgend jiaar drastisch zal worden
uitgebreid. Omidiat alles zo snel in zjjn werk
is gegaan, wordt hier momenteel al aan
gewerkt.
Voor de bestaande panden in de Dorps-
straat is het ongetwijfeld een verheugend
verschflnsel dat het „donkere punt" in deze
straat thans is omgetoverd in een winkel
badend in een zee vian licht.

Dichter Jacques
Benoit 75 jaar
Omstreeks Kerstmis herdenkt de dichter
Jacques Benoit, sedert enkele jaren inwo-
ner van het vriendelijke Vorden, de datum
waarop lüj vijfenzeventig jaar geleden in
Amsterdam werd geboren.

Dat is echter niet de enige reden om hem
geluk te wensen, want de heer Jacques J.
M. Dayer, zoals hij in werkelijkheid heet,
geniet bekendheid als letterkundige, en ter
gelegenheid van zijn verjaardag geeft de
uitgeverij De Walburg Pers te Zutphen een
fraai verzorgde dichtbundel van hem uit
onder de titel: „Nader dan mjjn hart", die
hem op de eerste december in het Stedelijk
Museum in Zutphen zal worden aange-
boden.
Tegelflk vindt daar een grote tentoonstel-
ling plaats van tekeningen, aquarellen en
schilderijen van de hand van de dichter, die
behalve schrijver ook beeldend kunstenaar
is. Jacques Benoit kreeg vooral bekendheid
door zijn voortreffelijke vertalingen, over-
wegend uit het Frans en Duits, waarvoor
hij in 1945 benoemd werd tot lid van de
Maatschappij der Nederamdse Letterkunde.
Samen met zijn vrouw behartigde hfl daar-
bfl alles wat met „Kunst-in-de-ikamer" in
verband staalt.
Ook Vorden laait de gelegenheid niet voor-
bij gaan om de heer Benoit alle succes toe
te wensen dat deze bescheiden dichter ruim-
schoots toekomt.

In de chr. huishoudschool hield de NCVB
dezer dagen een ledenvergadering waarbij
als spreker optrad de heer J. Werkman uit
Zutphen. Deze hield een lezing over het
onderwerp „De moderne literatuur als
spiegel van deze tfld".
Van te voren was de leden geadviseerd en-
kele boeken van moderne schrijvers te le-
zen. Naar aanleiding hiervan behandelde
de heer Werkman deze boeken en de ge-
stelde vragen. Door de aanwezigen werd
met grote aandacht naar hem geluisterd.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
VEEL HEIL, EN ZEGEN !
Het is a.s. zondag, zondag 28 november,
NIEUïWJAiAiR in de kerk. Het nieuwe ker-
kelijk jaar begint dan met de eerste Ad-
ventszondag. In vele kerken brandt er een
kaars. We vieren de komst, de aanikomst,
helt arriveren, de adventus van de Heer Je-
zus Christus: Hij IS gekomen en Hij ZAL
komen.
Vanouds is de Advenitstyd een tijd van
boete: zo verjworden immers is de mensen-
wereld geworden dat de Messias als Hel-
per, als Redder komen moet. We redden het
zelf niet.
De kerkelijke kleuren zijn dan ook in de
vier Advents-weken donker getint. De Lof-
prijzing en de Halleluja's vervallen in de
liturgie. Ttoch mogen we elkaar aan het be-
gin van het nieuwe (kerkelijk) jaar toe-
wensen: Veel Heil en Zegen.
Niet een lege, vrome wens. De gekomen
Messias bracht het mee en de komende
Heer brengt het mee!

„Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee!"

(Uit: Liediboed voor de kerken: gezang 120)

TIJD VAN VOORBEREIDING
In deze Adventstijd worden reeds verschil-
lende kerstdiemsten voorbereid. Zangkoren
zingen liederen in. Drie Vordense koren
(Het Vordens Dameskoor, de Chr. Gemeng-
de Zangvereniging Excelsior en Het Vor-
dens Mannenkoor zullen samen weer een
KERSTBANG verzorgen en wel op zater-
dagavond 18 december in de Hervormde
kerk.
De Raad van Kerken te Vorden-Kranen-
burg belegt een Advents-Kersitdienst op
zondagavond 19 december in de Christus
Koningikerk aan Het Jelbbink te Vorden.
Het kerkkoor in de Kranenburg bereidt zich
reeds op deze gezamenlijke dienst voor.
Graag geven we deze bizondere diensten
aan u door. U kunt er alvast rekening mee
houden en u er op voorbereiden.

10 VAN DE 25...
TUen Amerikaanse studenten (leden van
het Studentenkoor van het Mc Pherson
College te Mc Pherson in Amerika) heb-
ben reeds een logeer-adres gekregen in
Vorden. Genoemd koor komt immers naar
onze gemeente en wel het weekend 22-24
j'anuari 1977. Ze zingen in de kerkdienst
van de Hervormde gemeente op zondag-
morgen 28 januari. Verschillende aktivitei-
ten worden georganiseerd.
We vragen nu nog een aantal
sen. Opgave graag by familie Krajen
Ruurloseweg 19. Telefoon 1366. Alvast
reuze bedankt!

WOWWEUWO

Voetbal
VORDEN BEHAALDE ZWAAR
BEVOCHTEN ZEGE OP PEESKE
De uiterst belangrijke voetbalwedstrijd tus-
sen Peeske en Vorden, welke ontmoeting
in Beek werd gespeeld, is door Vorden met
O—l gewonnen. Door dit resultaat is Vor-
den de kopgroep tot op één punt genaderd
en is Peeske voorlopig op achterstand ge-
zet.
De ontmoeting in Beek werd op een der-
mate hobbelig veld gespeeld, dat van goed
voetbal nauwelijks sprake was. De bal
maakte de vreemdste capriolen.
De bezoekres hadden deze middag Tonnie
Meyer, als vervanger voor de geblesseerde
Gerard ten Have in het doel. Meyer deed
het uitstekend en had een zeer groot aan-
deel in de overwinning.
Al dlirekt in het begin moest de Vordense
goalie een paar maal in akitie komen. Pees-
ke bleef gedurende de gehele eerste helft,
en later ook vrijwel de gehele tweede helft,
sterk in de meerderheid.
Toch kreeg Vorden voor de pauze de beste
kansen. Zo soleerde Geert Heersink door
de Peeske-achterhoede maar schoot buiten
bereik van de keeper in het ztynet. Even
later kogelde Bert VHogman keihard op de
vuisten van de doelman.
De rust brak aan met dubbelblanke stand.
In de tweede helft een ware stormloop op
het Vordense doel. De achterhoede kreeg
het zwaar te verduren. Het doel bleef
schoon, zfl het dat Vorden na rust zeer ze-
ker tien a. vijftien corners moest weggeven.
En zoals het dan zovaak gaat bfl voetbal,
de ene ploeg in de aanval en de andere
scoort. Halverwege de tweede helft werd
linksachter Hendriksen van Peeske zo door
Chris Hüssinik op zijn huid gezeten dat hjj
de bal in eigen doel schoot: O—1. Een for-
tuinlijke goal. Wat Peeske hierna ook pro-
beerde, de Vordense achterhoede bleef over-
eind.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: Sinar-Moluku 3-
SV Ratti 3 l—3.
Programma afd. zaterdag: Avanti 1-SV
Riaitltl 1; Dinxperlo 1-SV Ratti 2 (vriend-
schappeiyik); GazeMeHNieuwland 4-SV Rat-
ti 3; SV Ratti 4-Gazelle Nieuwland 7.
Afd. dames: Labor 1-SV Rabti 1.

Vogelexpositie

Dammen

Vorden stond dit weekend wel in het teken
van de vogeltentoonstellingen. Terwijl in de
Kranenburg De Vogelvriend exposeerde,
werd in één der zalen van het Jeugdcen-
trum de vogeltentoonstelling van Ons Ge-
noegen gehoulen.

Zaterdagmiddag werd het hier nog even
onverwacht druk want ook Sinterklaas ver-
scheen in het Jeugdcentrum. Van deze ge-
legenheid werd door verschillende „volge-
lingen" gebruik gemaakt om tevens een
kijkje te nemen bij de vogelexpositie.
Toch toonde het bestuur van Ons Genoegen
zich niet geheel tevreden over het bezoe-
kersaantal. „Dit had beter kunnen zijn,"
zo sprak bestuurslid H. Bannink. In totaal
waren voor deze expositie 136 inzendingen.
De kanaries werden gekeurd door de heer
D. Bonihof uit Apeldoorn. De parkieten door
H. v. d. Linden uit Bderick.
De prijzen bij de kanaries werden gewon-
nen door: Ie prijs met 355 punten G. J.
Schumacher (stam 4); 2. met 350 punten

J. Hdddink (stam 4); 3. met 343 punten R.
Lanigenlhof (»tain 4).
Sitel 2: Ie prfls met 175 punten (+ bonds-
medaille) H. J. Lenselinik; 2e prijjs met 175
punten G. J. Schumaker.
EK 76: Ie prijs met 82 punten G. J. Schu-
maker; 2. G. J. Schumaker 88 pnt.; 3. J.
Hüddtinik 88 pnt.; 4. G. J. Schumaker 88 pnt.
(allen A-Jkweker).
EK 76: Ie prijs met 88 punten H. J. Len-
selinik (B-kweker); 2e prijs met 88 punten
H. J. Lenselink (B-kweker).
EK 76: Ie prijs met 89 punten plus bonds-
medaille (algeheel kampioen) CJcweker; 2e
prijs R. Langennof met 87 punten (C-ikwe-
kèr).
BKO: Ie prijs met 90 punten H. J. Lense-
link. BK 76: Ie prijs met 88 punten B. A.
Borgonjen. Derby-prijs voor G. J. Schuma-
ker met 88 punten.

Parkieten mannen: EK 76: Ie prijs met 88
punten plus bondskruis voor J. Wissels (A-
kweker); 2e prijs met 87 punten J. Wissels
(A-kweker); EK 76: Ie prijs met 85 pun-
ten voor P. Hoekima (C-kiweker). EKO: Ie
prijs met 87 punten voor J. H. A. Pflpers.
Derbyprijs met 85 punten J. Wissels.
Parkieten poppen: EK 76: Ie prijs met 87
punten voor J. Wissels.

Brinkkanterweg 19 - WOUDENBERG - Telefoon 03497 - Z314

LAAT NU UW DIEPVRIES VULLEN
Regelmatig af te geven:

RUNDERVOORVOET per kilo 6,25

RUNDER ACHTERVOET per kilo 8,25

Hele voeten kunnen door ons klaargemaaM worden als
u dat wenst.

Tevens bieden wij aan

het gehele assortiment rund- en varkens-
vlees
keurig verpakt in kg verpakkdnig en deze weer in doos-
jes van 5 kg.
Kant en klaar voorgevroren en thuis bezorgd.

Wilt u inlichtingen of een prijsUjst? U kimt ons bellen of onze heer

J. Broekman, Brinkerhof 25, Vorden, telefoon 05752-2590
's avonds na 19.00 uur.

Oost voor jeugd- en aspirajntvtjf'tallen.
Bij de aspiranten waren de uitslagen als
volgt: UDC (Uichtenfv)oorde)-WDV (Win-
terswijk) 2-^8; WIDV (WinterswtJk)-ZDV
(Zutphen) 6—4; DOH ;(Hengelo )-DCR
(Rjuurto) 9-̂ 1; WIDV (Winterswijk)-DCV
(Vorden) 7-^3; DOV (Vonden)-JüDC (Ldch-
tenivoorde) 5—5; UDC '(Lachtenvoorde)-
DCH (Hengelo) 0-HlO; DOR (Ruurlo)-ZDV
(Zutphen) 2—8.
De stand is momenteel als volgt: 1/2. DCH
(Hengelo) en WOV (Winterswijk) 3 gesp.
6 punten; 3. DCV (Vorden) 3—3; ZDV
(Zutphen) 3—12; 5 UDC (DichtenvoordeS
3—1; 6. DOR (Ruiurlo) 3—0. Zaterdag 27
novemfber wanneer de laatste twee ronden
worden gespeeOd ontmoeten de beide kop-
lopers elkaar, zodat het een spannend slot
beloofd te worden.
Bij de jeugd waren de uitslagen: DVD
(Doetinchem )JWDV (Winterswijk) 10—0;
WIDV (WinterswtJk)-DOV (Vorden) 2—8.
DVD uit Doetinchem is door deze resul-
taten kampioen geworden van distrikt
Oost; 2. DCV (Vorden) 2—£; 3. WDV
(Winterswijk) 2—0. DVD is gerechtigd
deel te nemen aan de provinciale kam-
pioenschappen.

KLEINE NEDERLAAG
VORDENSE DAMMERS
Het eerste tiental van de Vordense dam-
vereniging DCV heeft in Nunspeet tegen
ONASV de kleinst mogelijke nederlaag
11—0 geleden. De individuele uitslagen wa-
ren: Jaansma-Slutter O—2; Mulder-Dim-
mendaal l—1; Scheffel-Wassinlk l—1; Tie-
mensHGrotenlhuis O—2; Westerink-Wiers-
ma 2—0; Van Zo rei-Slootjes 2—O; De Boer-
Oukes 2—0; Vis-M. Kranenbarg O—2;
Groothuis-Ter Beest 2—0; Karsten-NtJen-
huis l—1.

Waterpolo

DAMKAMPIOENSCHAAPEN
DISTRIKT OOST
Zaterdagmiddag werd een vervolg gemaakt
met de damlkamipdoenschappen van distrikt

VORDENSE DAMES VERLIEZEN
De dames van Vorden hebben zaterdag-
avond de competitiewedstrijd tegen Dedein
uit Didam met 2—5 verloren. Het werd een
pittige wedstrijd. Vorden stond al spoedig
met O—il achter. Nadat Dedein was uitge-
lopen tolt O—3 scoorde mevrouw Van Dijk
tegen l—3. Na de rust was het een geljjk-
opgiaande strijd. Bfl de stand l-—4 redu-
ceerde Jet Smit tot 2—4. Het laatste woord
was aan de dames uit Didam: 2—5.

l Vorden een geweldige sprong van de vier-
de naar de tweede plaats, doordat zfl een
fikse O—3 zege behaalden op Bruvoc 2.
Ook de WEK-reserves waren goed op dreef
en versloegen Voorst l met dezelfde cijfers:
O—3. DVC schaarde zich eveneens in de
eerste gelederen door Harfsen met O—3 het

ijken te geven. Valto 2 bleek te sterk
Hansa 4: l—2.

Hansa 5 7—31; Dash l 6—16; DVC
l 8—Hl6; Wilhelmina 2 8-nl4; WIK 2 9—
13;Bruvoc 2 8—8; Hansa 6 7—8; Valto 2
7—7; Harfseit l 5—5; Hansa 4 7—3; Voorst
l 6—2**

goorst l, zes punten in mindering.¥Here

Volleybal
DASH-DAMES VERLIEZEN
VAN ISALA-RESERVES
Dames promotieklasse
Dash l en Isala 2, die beiden in de A-klas-
se spelen, waren aanvankelflik aan elkaar
gewaagd; zowel de Vordense dames als de
Deventer-reserves haalden een set winst
binnen. Hierna was het gebeurd met Dash
dat tenslotte met l—3 de vlag moest strjj-
ken en hierdoor het leiderschap overdeed
aan Isala. Spannend was eveneens het duel
tussen V en K l en SVS 3, die tot een ge-
deelde winst besloten: 2—2. Maandagavond
ging aEer belangstelling uit naar de derby
tussen de Zutphense teams: Hansa l en
Wüiheümina 1. De Hanzehal weergalmde van
het bijval dat beide ploegen ten deel viel;
het werd na een enerverend spel ook een
2—2 puntenverdeQing.
Stand A-poule: Isala 2 5—9; Wilp 4—7;
Dash l 4—6; oaympia l 4—2; V en K l
4—1; SVS 3 5-nl.
B-poule: Wilhelmina l 6—11; SVS 2 5—7;
Hansa l 6—7; Olympia 2 5—5; Dash 2 4—
1; Safltvo l 4—il.

Heren eerste klasse Zutphen
In het algemeen klassement maakte Dash

eren tweede klasse Zutphen (A)
In de A-küasse begint een felle strfld om
de kop te ontbranden. Het leidende DVO
kreeg een gevoelige nederlaag te slikken
van Valto 3, de Keyenborgers verloren met
O—3. Dash 2 kon nog net een puntje pak-
ken van Bruvoc 3 maar verloor toch met
2—1. Daish 2 en DVO l staan nu aan kop
met evenveel punten, maar de Vordense re-
serves hebben een wedstrijd minder ge-
speeld. Aktief won met 2—l van Voorst 2.
Stand: Dash 2 9-^20; VDO l 10-̂ 20; Bru-
voc 3 9—(16; Wilhelmina 3 8—11; Voorst 2
7—«; AMief 6—^6; Valto 3 6-̂ 2.

Heren tweede klasse B Zutphen
DVC 2-jAflmen 1—^2; Hansa 8-Hansa 7 O—3.
Stand: Aümen 9^23; DVC 2 8—17; WIK 3
6—15; Dash 3 6—6; Valto 4 6—5; Hansa 7
6—3; Hansa 8 7—3.

Dames eerste klasse Zutphen
Vooral Valto heeft hier een goede beurt ge-
maakt; het wist leader Bruvoc l met l—2
te verslaan. Hansa 2 had niet al te veel
moeite met rode lantaarndraagster Dash 3;
het werd 3—O voor de Zutphenaren, die nu
bovenaan staan. WIK l nam drie kostbare
punten mee naar Steenderen door een O—3
overwinning op de Wilhelmina-reserves.
Wilhelmina 3-©ruvoc 2 werd 2—l voor de
Zutphense dames.
Stand: Hansa 2 8—£1; Bruvoc l 7—19;
WIK l 9-̂ 17; Vaito l 7^16; DVO l 9—12;
Harfsen l 7—11; WiUhelmlLna 2 9—11; Wil-
helmina 3 9—11; DVC l 8—10; Bruvoc 2
7—8; Hansa 3 8—6; Dash 3 8—O.

Dames tweede klasse Zutphen
Bruvoc 3-Almen l 0—5; DVO 2JDVO 3 3—
0; Wilhelmina S-^Valto 3 2—1; Almen 2-
Hansa 4 O—3.
Stand: Wilhelmina 4 8—21; Hansa 4 6—15;
DVO 2 5-Hll; Vaüto 2 7-̂ 16; Bruvoc 3 3—
7; Dash 4 6—7; Aümen l 3—6; Almen 2
5—^5; Hansa 5 6—5; Valto 3 5-̂ 3; Wilhel-
mina 5 6—3; DVO 3 3—^1; Hansa 6 O—0.

„BEAUTY"
kan hö terecht voor een

KADOBON OF
ABONNEMENT
voor een schoonJhedds-
behendeMng

SCHOONHEIDSSALON

„BEAUTY"
Het Vaarwerk 18 - Vorden
Telefoon 05752-2137

Willy de Vries-Nieuwland

Met grote vreugde geven wjj kennis van de
geboorte van ons dochtertje en zusje

HARMINA ROELINA
(MURANDtA)

Tonnie en Mieke Linnenibank
Arno

Vorden, 24 november 1976
Het Kerspel 21

Tijdelijk:
Wilheliminaziekenhuis, Doetinchem.

Een huis vol

GEEF-KADOOS

kijkt u maar bij

Pak ook eens
uit voor
Mensen In
Nood

roo
9G

Mensen in Nood, "s-Hertogenbosch.

Winstsaldo
Ons Aller Belang
8600 gulden
De Goöp. Werktuigenvereniging Ons Aller
Belang te Vorden, werkzaam in het gebied
Medler-Mo&sel-YVlldenborch-Kranenburg,
heeft In het boekjaar 1975-1976 goed „ge-
boerd". De vereniging sloot het jaar af roet
een winstsaldo van ruim 8600 gulden. De
geldomzet was praktisch geliyk aan 't jaar
daarvoor wat betreft de werkzaamheden
der leden, maar door niet-leden werd voor
ƒ3581,64 minier gedaan.

Op de goed bezochte jaarvergadering, die
in de Kapel op de Wildenborch werd ge-
houden, kon voorzitter de heer L. Groot
Bramel speciaal wethouder de heer G. J.
Banninik verwelkomen. Hij wees op de gun-
stige resultaten in het boekjaar l mei 1876-
30 april 1976. De adnTinistrateurJboekhou-
der de heer G. Klein Brinke behandelde het
jaarverslag. De verteniging1 telde per l mei
j J. 40 leden. De totaaliamEet van werk-
zaamiheden voor de leden verricht was
ƒ27.508,153 of wel 66,7%, voor niet-leden
was dit 38,3%.
Meegedeeld werd dat de geringe daling van
werkaaamiheiden der niet-leden vermoede-
l$k zjjn oonaaak vond in het feit dat veel
parMculieren nu zelf een opraapwagen heb-
ben; ook het droogteseizoen zal hier debet
aan zfln.
Besloten werd om het winstsaldo ad ƒ8604
geheel te besteden aan afschrijving op de
aanwezige machines. Het aantal hectares
land van de aangesloten leden bedraagt in
totaal 382. Bfl monde van de heer H. Nfl-
enhuis bracht de controlecommissie een
goedkeurend versla-g uit. In de nieuwe com-
missie werden benoemd Ie heren H. Rege-
link en G. Soneenk.
De mollenvanger van de vereniging1 de heer
Pijnenburg uit Warnsveld is niet meer be-
reid via de vereniginig zijn werkzaamheden
uit te voeren; hfl wil dit wel individueel
voor de leden doen op basis van vergoeding
der „aanloopkosten" en een bepaaM bedrag
per gevangen mol.
Het bestuur deelde mee dat de hogedruk-
spuit alleen met scihoon leidingwater mag
worden gevuld en niet meer met uit de
sloot opgepompt water.
Het aanwezige machinepark dat een groot
aantal machines en werktuigen omvat heeft
momenteel een boekwaarde van ƒ43.196,—.
Na de pauze hield wethouder de heer Ban-
nink een inleiding' over het gemeentebeleid
met oaaa wat mag en wat niet mag in de
buitengebieden. Hij adviseerde onder meer
om de bouwpercelen niet groter te maken
dan het bestemmingsplan voorschrift; bö
een bouwvergunning altijd een hinderwet-
vergunninig aan te vragen en benadrukte
dat door overleg met de gemeente veel na-
righeid kan worden voorkomen.
Uit de hierna gehouden discussie bleek wel,
dat er in de gemeente veel meer niet mag
dan wel. De voorzitter dankte de wethou-
der voor zfln uiteenzettingen.
In het bestuur werden de heren L. Groot
Bramel (voorzitter) en G. Dijkman (be-
stuurslid) met gïrote meerderheid herkozen.



SCHAATSEN - SCHAA TSEN - SCHAATSEN - SCHAA TSEN
naar GEBR. BARENDSEN
Merken o.a. Ving, Hudora - Ook voor vakkundig slijpen

Voor:

Meubelen
Vloerbedekking

Gordijnstoffen
en bedden
naar

UIT VOORRAAD l LEVEREN

KWALI fSARTIKE EN

EN OOK NOG

VOORDELIG IN PRIJS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

HET
Sint Nicolaaskadoo

LECTUURBAKKEN
VOETENBANKJES
BIJZETTAFELTJES
BOEKENKASTJES
MIMI-SETS
HAL-KASTJES
IN MASSIEF EIKEN

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1976

Sint Nicolaas
dinsdag 30 november
tot en met 9 uur open
woensdag l december
tot en met 9 uur open
donderdag 2 december
tot en met 9 uur open
vrijdag 3 december
tot en met 9 uur open
zaterdag 4 december
tot en met 4 uur open

Gasfornuizen
vanaf 575,-

GASKOOKPLATEN

BADGEISERS

KEUKENGEISERS

GASBOILE0vanaf... 450,-
(moet u eens veng-elfltoen met een
huunbodler)

Goede voorlichting: en service

Uw sanitair-ndviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedryf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656 Jf
Landelijk erkend gasfitter

Tijdens onze verbouwing- is de mimlte beperkt,
maar Sint en Poet vinden nog volop keuze in

koffers, attaché-, document-

mappen, clippers

weekendtassen, schooltas-

sen, damestasjes, rijbewijs-

etuis, portefeuilles,

portemonnees

Woninginrichting - Lederwaren

Bert Lammers
Telefoon 14-21 - tegenover Zuivelfabriek

Doe uw
Sint Nicolaas inkopen
in Vorden

U speelt dan gratis mee in

de grote Sint Nicolaasaktie

Het extra kansen want

koimnaar
komf meren

Vlotte, jonge mode met een vleugje eigen
tijdse nonchalance. Pantalons, vesten,
jacks, pullovers en shirts. Om einde-

loos mee te kunnen kombineren.

IcHtiel en modo

/chooldermcin

Voor . . .

gas en olie
maar zeker voor een
gezellige

kolenhaard
bij de vakman

Henk van Ark
Telefoon 1554

Tips voor
Sint Nicolaas

* PULLOVERS
* VESTEN
* BLOUSES
* ROKKEN EN
* PANTALONS

U weet het nog wel van
vorig jaar, naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

KLEUREN-
TELEVISIE
„ERRES" KLEURENTELEVISIE

Grootbeeld S6 cm, met 12 voorkeur-
zenderts

prijs vanaf 2095,-
„ SCHAUB-LORENZ" KLEUREN-
TELEVISIE

model 1744 met 66 cm beeld en acht
voonkeurtzenders 2548,—

uw prijs 2095^-
„SCHAUB-LORENZ" KLEUREN-
TELEVISIE

model 1849 met 66 cm beeld en af-
atandibedienlinig 2698,—

uw prijs 2275-,
„SCHAUB-LORENZ" KLEUREN-
TELEVISIE

modied 1742 met 51 om beeld en acht
vooalkeurzenders 1798,—

bijons 1560,-
„SCHAUB-LORENZ" KLEUREN-
TELEVISIE

model 17411 met 51 cm beeld en acht
voorikeunzenders. Uitvoering in mat
wit 1878,—

bij ons 1625,-
„PHILIPS" KLEURENTELEVISIE

Nieuwste model m«t 46 cm beeld en
12 voorkeouizenders. SndLstart, iniine
beeldbuis

nu voor 1725,-
Alles met volledige fabrieksgarantle
Garantiespreiding mogeiyk tot vflf jaar
Eigen Technische Dienst
Tevens anteranebouw voor TV en Radio

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Grote sortering

MERK-SPEELGOED
PUZZELS
SPELLEN
TREINEN
AUTOBANEN
HOUTEN SPEELGOED
Wij kunnen onmogelijk
alles etaleren, kom op uw
gemak binnen kijken.

'T IS ...

Koersolman
WAAR SINT SLAGEN KAN



VOOR SPORTIEVE GESCHENKEN
JJ

Zutphenseweg 41, Vorden Jan van Ark - Jan Meyer

WIJ KONTINUEREN
ONZE WINTERAKTIES .. .

VERLAAGDE PRIJZEN !

Mantels
t/m 52

SERIE A 100,'

SERIE B 150,'

SERIE C 200,

Modieuze japonnen en
pakjes
t/m 52

SERIE A 50,'

SERIE B 70,'

SERIE C 90,

RUURLO
Vrijdags koopavond
Gratis koffie
Deelnemer Sint Nicolaasaktie

••••••••••••••••••••••••••••••••M
Zoekt u een

[ apart Sint
j Nicolaaskadootje

u vindt bij ons een grote
verscheidenheid.

Kom gezellig bij ons

rondkijken.

'T IS

! KOERSELMAN
WAAR SINT SLAGEN KAN

Burg. Galléestraat 12, Vorden, telefoon 1364

RENDEMENT van uw
investering ca. 22%.
Investering voor 95 m£
spoiiwnmurvulling is
f 1200,—, waarop
22% SUBSIDIE.

BESPARING aan brand-
stofkosten circa ƒ220,—
per jaar.

PLASTOMASSIEF SPOUWMUURISOLATIE
Dealer:

RUWACO B.V.
Nijverheidsstraat 3a - Ruurlo - Tel. 05735-1544

f .30.- per man, per dag.
Voor u.

Als u de winterschilder
aant werk zet.

SCHILDERSBEDRIJF

J M. Boerstoel
Insulindelaan 5 - Vorden

tel. 1567

Bel ons op.
Wjj staan klaar met premie

en vakmanschap.

Sint Nicolaas vindt dat hij

voor zijn

Textiel- en
modegeschenken

voor het gehele gezin zo prettig

en voordelig kan slagen bij:

textiel en mode

/cHoolderman
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Voor speciale

Sint Nicolaas-
aanbiedingen
zie onxe

Inversa-krant
van deze week.

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Rek la me vrijdag en zaterdag

berkenstam-
gebak
roomborstplaat

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

BAMA
HAARSOKKETS

in rubberlaarzen

een prettige
Sint Nicolaasverrassing

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — Vorden

VOORDEEL-NIEUWS
VOOR SINTERKLAASINKOPEN
Huishoudelijke artikelen
FLESSENDRAGER voor zes flessen 1,95
GROENTENHAKKER „Bl'rtzhaCker" van 21,35 nu 16,95
PERSONENWEEGSCHAAL vanaf 14,50
KOFFIEKAN glas één liter 4,95
ROLVEGER „Leifheit" Roto van 58,95 nu 47,50
LEPELREK met houten greep, 7-delig, van 43,90 nu 33,95
STRIJKTAFEL Tornado van 42,50 nu 35,—
FONDUESTEL roestvrij met vorken 32,50
FONDUEBORD naturel hout van 10,95 nu 5,95
TELEVISIEKAN „lux" één liter 20,95
KOEKJESTROMMELS met decors vanaf 2,45
ROOKVERDRUVER 6,40

elektrische apparaten
LADYSHAVE „Philips" van 49,95 nu 42,50
STOOMSTRIJKER G.E. van 67,— nu 49,50
MOULINEX ELEKTRISCH MES van 52,50 nu 44,—
MOULINETTE SNIJAPPARAAT van 87,50 nu 72,50
KRULSET van „Carmen" van 151,50 nu 119,—
MESSENSLIJPER vanaf 23,75
HAARKAM merk „Korps" van 29,50 nu 18,50
SCHEERAPPARAAT „Philips" van 132,— nu 105,—
WEKKER van Remington van 59,95 nu 34,50
ALLESSNIJDER voor brood, kaas, worst 79;—
HAARDROOGKAP (muts) van „Krups" van 79,50 nu 45,—
CITRUSPERSEN vanaf 39,50

Grammofoonplaten
Musicassettes

Sinds kort is het sortiment belangrijk uitgebreid. Kom
vrijblijvend kijken of de plaat van uw keuze er bij is.

DRAAGBARE RADIO „Erres"
voor lichtnet en batterijvoeding van 162,— nu 129,—
CASSETTERECORDER
het nieuwste model van „Erres" van 129,— nu 117,—
PLATENSPELER mono voor maar 135,—
WEKKER-RADIO compact apparaat
en eenvoudig te bedienen, ook van „Erres" van 162,— nu . . . . 135,—
RADIO-CASSETTERECORDER
voor een leuke prijs en drie cassettes C90 gratis 245,—
ZAKREKENMACHIENTJE of calculator vanaf 69,50
HOOFDTELEFOON voor maar 19,75
TAFELRADIO
voor keuken, slaapkamer of hobbykamer van 182,— nu 159,—
STEREO KOMBINATIE
met FM radio - versterker 2x11 Watt (2x8 Watt kontinu) - pla-
tenspeler - cassetterecorder en luidsprekerboxen merk „Erres"
van 995,— nu 860,—
KLEURENTELEVISIE
merken Erres en Schaub-Lorenz. Verschillende uitvoeringen.
Prijs al vanaf 1560,—

We hebben nog meer voordeel-nieuws voor u. Kom niet te
laat, nu is er nog volop keus.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Super St. Nicolaas-aanbiedingen
Op alle

BLACK & DECKER
gereedschappen
10% KORTING
tor en met 4 december 1976

DIT KAN ALLEEN BIJ
Doe-het-zelf centrum -
Bouwmarkt - Keukenshowroom

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7-20 - HENGELO Gld.

KEUKENS bij ons gekocht
worden door ons zelf vakkundig
afgeleverd en geplaatst

Kom vrijblijvend een kijkje nemen in onze
KEUKENSHOWROOM

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafachapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Adverteren

doet

verkopen


