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Afscheid marktmeester

Jan Klein Ikkink neemt na 20 jaar afscheid als markt-
meester. Dit werd ook door de Sint en Piet gemerkt
die hem ook vaarwel kwamen zeggen. De heer Boer
(links op de foto) is nu de nieuwe marktmeester.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
HERVORMDE KERK

In de morgendienst van a.s. zondag 8 december zullen
(zo is zondag jl. afgekondigd en zo staat het ook ge-
pland in het Kerkblad) twee gemeenteleden bevestigd
worden resp. in het ambt van diaken en van ouderling-
kerkvoogd: mevrouw Wijers-Eggink, Mispelkampdijk
6 (in de vakature van diaken mevrouw Lebbink-Groot
Roessink) en de heer Bogchelman, Kruisdijk 6 (in de
vakature van ouderling-kerkvoogd de heer G. Ruiter-

50 jaar

getrouwd

A. W. Sloetjes (74 jaar) en
H. Sloetjes-Dijkman (82 jaar)
wonend aan de Overweg 17 in
Vorden herdacht 3 december
het feit dat zij 50 jaar waren
getrouwd. Ook vanaf deze
plaats onze hartelijke geluk-
wensen.

kamp uit de Wildenborch).
Na de dienst is er voor de gemeente gelegenheid de
twee nieuwe kerkeraadsleden te ontmoeten in „De
Voorde", Kerkstraat 15.
Ook de onlangs benoemde medewerkers/sters van de
ouderlingen worden voor de kerkdienst uitgenodigd en
voor de bijeenkomst daarna. Er wordt uiteraard koffie
geserveerd.

KERSTAKTIE
VAN DE GEZAMENLIJKE KERKEN

De Raad van Kerken te Vorden/Kranenburg zal ook
dit jaar weer een Kerstgroet brengen aan zieken en
hoogbejaarden in het dorp en de buurtschappen. Ook
aan patiënten in de ziekenhuizen.
In deze Raad van Kerken (wij vermelden het nog maar
eens) werken samen de r. k. kerk van Vorden/Kranen-
burg, de Gereformeerde kerk en de Ned. Herv. kerk.
In de week van 9-14 december zal een rondgang door
de gemeente gehouden worden om deze Kerstaktie mo-
gelijk te maken. We willen deze aktie gaarne aanbeve-
len. We weten dat zeer velen, om niet te zeggen allen,
deze gezamenlijke aktie ten zeerste op prijs stellen.
Een team is met de voorbereiding en uitvoering bezig.
Laten wij dat door onze gaven mogelijk maken.

VORDEN Wlft TE GEVEN
VOOR LEVEN
De ruim tweeduizend er^^BRjes, die vorige week in
Vorden werden uitgezet ter^Eehoeve van de aktie Ge-
ven voor Leven, hebben rond 37,5 duizend gulden op-
geleverd.
Met de mededeling van dit verheugende resultaat wil

het plaatselijk organisatiekomité haar grote erkentelijk-
heid tot uitdrukking brengen aan ieder die hiertoe
heeft bijgedragen. Door het schenken van geld, van tijd,
van werkkracht. Door daadwerkelijk te geven voor le-
ven. Allen heel hartelijk bedankt.

Kampioensreceptie
Ter gelegenheid van het behalen van het kampioen-
schap van de bondskompetitie seizoen 1974 werd door
de touwtrekvereniging Vorden een receptie gehouden
in zaal Eykelkamp, waar afgevaardigden van plaatselij-
ke verenigingen blijk van hun belangstelling gaven. Het
Vordense gemeentebestuur was vertegenwoordigd door
wethouder Bogchelman; het hoofdbestuur van de NTB
door de heren Van Schooien en H. Spekkink. Voorts
waren tal van aangesloten touwtrekverenigingen pre-
sent die hun gelukwensen vergezeld lieten gaan van ka-
doos, de bekende envelop en/of bloemen.

Voorzitter J. Knoef, die met het bestuur en de kam-
pioensploeg achter de feesttafel zat, was niet moe te
krijgen om al de belangstelling te beantwoorden.

Z I L V E R W I T E D E

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Deze week vervolgen wij de weergave van een ge-
deelte van de zgn. aanbiedingsbrief bij de gemeen-
tebegroting. Ferder komen nog ter sprake de Re-
kreatiewoonverblijvenverordening, de spreekuren
van de wethouders Bannink en Bogchelman en nog
één keer de konsumenenenquete.

DE GEMEENTEBEGROTING
Burgemeester en wethouders schrijven letterlijk aan
de raad:

Milieuzaken: Hinderwet
Van l oktober 1973 - l oktober 1974 werden door
ons 55 vergunningen ingevolge de hinderwet ver-
leend (tegen de periode 1973: 44), terwijl op l ok-
tober jl. nog 16 aanvragen om een dergelijke ver-
gunning in behandeling waren (1973: 20).
De toename van het aantal vergunningen is toe te
schrijven aan voornamelijk 2 faktoren: strengere
kontrole onzerzijds op de naleving van de bij wet
gegeven voorschriften en het via de rubriek Ge-
meentenieuws wijzen op de wenselijkheid van het
bezit van een hinderwetvergunning.
Wij zijn voornemens om het in de afgelopen 2 jaar
gevoerde beleid in deze te kontinueren en te ver-
stevigen, zulks in het belang van het gehele milieu-
bewustzijn en in het belang van de betrokken hin-
derwetplichtige bedrijven zelf.

Brandbeveiligingsverordening
Deze sedert medio 1973 geldende verordening be-
gint enigszins moeizaam op gang te komen qua
praktische uitvoering; tot l oktober jl. zijn 3 zgn.
gebruiksvergunningen afgegeven, terwijl nog 11
aanvragen in behandeling zijn.

Ons beleid is er op gericht om ook de uitvoering
van deze regeling een (extra) stimulans te geven;
de konkrete behandeling der aanvragen is evenwel
vrij technisch en veelomvattend wat betreft de werk-
zaamheden.
Overigens vindt de beoordeling van brandveiligheid
doorgaans eveneens plaats bij de beoordeling van
konkrete (ver-)bouwaanvragen, zodat - in het alge-
meen - de brandveiligheid redelijk is gewaarborgd.

Vuilophaaldienst
Vorig jaar werd in de aanbiedingsbrief gemeld, dat
in een deel van het buitengebied, t.w. in Delden en
Hackfort, de proef met de vuilophaaldienst ook al-
daar was begonnen. Wij kunnen nu stellen dat de
proef als redelijk geslaagd mag worden gekenmerkt.
Als vervolg hierop overwegen wij momenteel dan
ook of een nog grotere uitbreiding van de dienst
mogelijk, gewenst en/of haalbaar is. Van het resul-
taat van onze overwegingen zullen wij u t.z.t. op
de hoogte stellen.

Milieukontroleur
Ook de gemeentelijke milieukontroleur heeft het af-
gelopen jaar zijn werkzaamheden voortvarend ge-
kontinueerd; onregelmatigheden ten aanzien van
„vervuiling in het algemeen" zijn door hem gekon-
stateerd, of van gemeentewege of anderszins.

Openbare werken
In het afgelopen jaar werd aandacht besteed aan de
verdere afwerking van de bestemmingsplannen Zuid
en Boonk; het komende jaar zullen deze werkzaam-
heden voortgezet en grotendeels voltooid worden.
Op de Kranenburg kwam de aanleg van parkeer- en
groenstroken langs de bestaande woningen gereed.
Dit werk wordt voortgezet naar gelang in aanbouw
zijnde woningen gereed komen.
De Indusrieweg werd aan het einde met een gedeelte
noodstraat om de bocht verlengd. Het bestaande ge-
deelte werd verbeterd door herstraatwerk en aanleg
van parkeer- en trottoirstroken in samenwerking met
de industriën. De beplanting langs de spoorbaan
vormt een afscheiding van dit kompleks.
In het dorp kwam ook de rekonstruktie van het sta-
tionsplein klaar, waardoor de entree van Vorden
voor treinreizigers een aantrekkelijker aanzien
kreeg.
In Brinkerhof werden bouwrijpmaakwerkzaamheden
verricht voor de 14 bejaardenwoningen aan het Hoe-
tinkhof, terwijl druk wordt gewerkt aan de ontslui-
ting van Brinkerhof nr I. De verbetering van de
Deldenseweg en de Schoneveldsdijk kwam gereed.
Voor de verbetering van de Onsteinseweg en de
Lindeseweg, die in hetzelfde tijdsbestek zijn begre-

pen, is een subsidietoezegging ontvangendie geldt
tot en met het jaar 1975. Van uw kollege zal in het
komende jaar hierover een beslissing worden ge-
vraagd.
Met behulp van aangelanden, die de onderlaag ver-
zorgden, kwam de verharding van de Stuwdijk in
de Wildenborch gereed. Slijtlagen werden aange-
bracht op de Wildenborchseweg, Almenseweg, Kerk-
hoflaan, Kapelweg en Kostedeweg.
Behalve de trendmatige verhogingen van de on-
derhoudskosten door de stijging van lonen en prij-
zen, zijn in de begroting 1975 op de gewone dienst
extra verhogingen geraamd voor onderhoud van
straten en pleinen en van plantsoenen. Deze verho-
gingen zijn vooral het gevolg van de grotere opper-
vlakten aan groen en verhardingen die in de ver-
schillende bestemmingsplannen aan de bestaande
zijn toegevoegd. Wij zijn van mening, dat een goed
onderhoud van de gemeentelijke woonwijken nodig
is om het aantrekkelijke woonklimaat van Vorden te
handhaven.

REKREATIEWOONVERBLIJVEN-
VERORDENING
Bij besluit d.d. 20 november jl. hebben Gedeputeer-
de Staten een zgn. verklaring van ontvangst ( =

goedkeuring) gegeven met betrekking tot de door
de raad bij besluit van 27 augustus jl. vastgestelde
(nieuwe) Rekreatiewoonverblijvenverordening.
De verordening treedt in werking op 10 december
a.s., en ligt gedurende drie maanden op de gemeen-
tesekretarie voor een ieder ter inzage, terwijl zij -
tegen betaling der kosten - verkrijgbaar is.
Zoals in een eerdere aflevering van Gemeentenieuws
reeds vermeld, houdt deze nieuwe Rekreatiewoon-
verblijvenverordening - in vergelijking met de oude -
in dat nu ook de stacaravans officieel onder deze
verordening vallen (en dus bouwwerken zijn, waar-
voor een bouwvergunning noodzakelijk is).

SPREEKUUR WETHOUDERS BANNINK
EN BOGCHELMAN
In verband met de sluiting van het gemeentehuis op
donderdag 5 december a.s. om 16.00 uur, houden de
beide wethouders geen spreekuur; de volgende
spreekuren zijn op donderdag 12 december a.s.

KONSUMENTENENQUETE
Deze week sluit de termijn waarbinnen de formu-
lieren voor de konsumentenenquete kunnen worden
ingeleverd. Voor zover u zulks nog niet hebt gedaan
verzoeken wij u (nu voor het laatst) alsnog het in-
gevulde formulier te deponeren in de bus bij ijssa-
lon Boersma. Zoals bekend, de enquête is in ons
aller belang!

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink, bevestiging ambtsdragers

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. N. J. Goris van Zutphen tevens kinder-
nevendienst
19 uur ds. N. J. Goris van Zutphen

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo. telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewee 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

OPENTNGSTTIDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag t 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent 1. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: geen.

Ondertrouwd: J E A Berentsen en C J M Borgonjen;
F H Bennink en J van Dorsten; M J Schrijver en C J
Nijman.

Gehuwd: H Broekgaarden en J M Gotink; J N Paro
en Jonkvr. J J Bloys van Treslong; P Hoeksma en R
Pelgrum.

Overleden: S Hissink, 83 jaar, weduwe van Massink.



Hero

erwtensoep
literblik geen 238 maar

179

Instant pudding

saroma
diverse smaken, 3 pakjes

109

A&O

koffiemelk
literfles

169

Hellema

thee- of
nootkransen

2 pak

109
SUPER SLAGERIJ

RUNDERROLLADE 438OM TE STOVEN 500 gram geen 488 maar

Een hele gulden per kilo goedkoper!

VARKENSROLLADE 498OM TE STOVEN 500 gram geen 548 maar

Een hele gulden per kilo goedkoper!

VARKENSPOULET
heerlijk voor bami en nasi, 300 gram

FIJNE VERSE WORST
500 gram 328 heel kilo

ROOMSNITZELS

258

3 stuks 198
Wl CCC.. BOTERHAMWORST 150 gram 79

LEVER . 10CU?ram 89

WAREN dk
SANDWICH KOTELET W^ram 149

BOERENMETWORST 150 gram 119

SAKS JUNIOR ^MJstuk 99

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen
Voor- en achterbouten diepvriesklaar

ZONNETUIN
WITLOF
500 gram

MANDARIJNEN ZONDER PIT
per kilo

HOLLANDSE GOLDEN DELICIOUS
2 kilo

FIJNE HANDPEREN
iy2 kilo

SPAANSE HANDSINAASAPPELEN
2 kilo

158
148
148
248

P., *,
DIEPVRIES VOORDEEL
KALKOENPOTEN
HAZEPEPER
HAANTJES * p. Uk>
MAATJESHARING ,»>«,
PATATESFÉES ,-,«„
KROKETTEN doos a 14 stuks

480
410
350
198
169
198

Pracht bos IRISSEN nu 2.49

DE BEUKELAAR
PRINGE FOURRE
grote rol nu

ZOETWAREN
VOORDEEL!

VAN DOORN BIESJES
heerlijk koekje, van 125 voor

BAZOOKA KOUWGOM
2 pak a 10 stukjes nu voor .... 119

DOLFIJN SLAOLIE
per fles 298
FRITESSAUS
A&O, emmertje 139
DOLFIJN KOFFIE
500 gram 325
DOPERWTEN
middelfijn, literblik 98
VRUCHTENLIMONADE
A&O literfles . 89

VINETLANDWIJN
rood, rosé of wit grote fles nu 325
AMONTILLADO
Medium Dry, per tles 325 Nu 3 flessen

PALOS GREAMIX
Siebrand, fles van 345 voor

750

259
MARGARINE
Leeuwezegel, per pakje 69
CROX HALVARINE
500 gram 89

|WASA KNACKEBROD
Verkade, per pak 109
AARDBEIENJAM
De Betuwe, huishoudpot v. 169 voor l WW

MACARONI
Honig (vlugkokend) 500 gram 109
WALNOTEN
500 gram 119
GEPELDE TOMATEN
per blik 79

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232
Groente en vleesreklame

geldig t.m. zaterdag



t t DAN ALLEEN VOORDELIG 4 4
WAS VOORDEEL

DOBBELMAN BLAUW

WITTE REUS

OMO ZEEPPOEDER

ALL ZEEPPOEDER
koffer van 950 voor

DUBROMETCITRON

WASVERZACHTER

450

995

625

795

129

459

1 SPEELGOED EN NONFOODS
VOORDEELTENT

KOSMETIKA VOORDEEL
TANDPASTA
HAARSPRAY

Colgate
2 tuben van 490 voor

Proset
grote bus voor ,

FA DEO SPRAY »'°l«b»»«'"'3!

ZAKDOEKJES
KEUKENROLLEN"—'

of 835 maar bij ons

Tempo
10x10 stuks nu .

pak a 2 rol

298
425
498
205
250

COL PULLOVER
maten 104 t.m. 164, van 14.95 voor

COL PULLOVER DAMESMATEN
medium en large, diverse kleuren van 18.95 voor .

WEER VOORRADIG PRACHT SPAARPOT
'Sergeant Chimp' van 595 voor

GROTE SORTERING PUZZELS
625 stukjes van 495 voor

995

1395

295

385

275

2995

VERKEERSDOMINO
leerzaam spel, van 495 voor

HUISHOUDTRAP
lichtgewicht van 42.95 voor

STAPELREKKEN
voor uw flessenvoorraad voor de feestdagen, 2 stuks ...

WHISKY OF WIJNGLAZEN
3 stuks van 345 voor

Op alle goederen uit de voorraadfent: 10 procent extra korting!

Alleen bij A&O Albers:

IjKÜ l |\ voor alle trouwe klanten:

UNIEKE HISTORISCHE KAART
VAN DE ACHTERHOEK

zoals het was in de 18e eeuw (zolang de voorraad strekt)

t A&O DIENST « «
DAGVERS VOORDEEL

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
500 gram

ZUURKOOL
500 gram

DINSDAG :

KLAPSTUK MET KLEIN BEENTJE
500 gram 278 Een heel kilo voor slechts . ...

HUTSPOT
500 gram

WOENSDAG :

VLEESGEHAKT
500 gram

SAVOYE KOOL
500 gram

188

49

498

49

228

49

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE JENEVER
Ganzeboom of Legner

CITROEN BRANDEWIJN
Ganzeboom of Legner

BALLENTIENS WHISKY
van 17.45 voor

POLAR RHUM
van 15.50 voor

GANZEBOOM BRANDEWIJN
van 10.75 voor

VIEUX
Ganzeboom of Legner

BRAUBIER
doos a 12 euroflessen

945

645

1345

1295

995

945

595

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232



IVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

iURSLAGER
'n goefe slager

DONDERDAG) SCHOUDERKARBONADE
500 gram voor

VRIJDAG: HEERLIJKE VERSE WORST
500 gram

DE GEHELE WEEKi MAGERE RIBLAPPEN
500 gram

SCHENKEL
500 gram

MAGERE POULET
500 gram

DIKKE VLEESRIBBETJES
500 gram

Maandag: Hamburgers, Gelderse Schijven, Slavinken, Tartaar

4 HALEN - 3 BETALEN

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

CERVEIAAT
150 gram

ZURE ZULT
150 gram

KOOKWORST AAN STUK
250 gram

Uit onze moderne

ZUIVEL-AFDELING
MAGERE YOGHURT ,/,„..
VANILLE VLA
MAGERE MELK
CHOCOLADE VLA

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
IVnuOLH 2 dikke kroppen nu.

GHAmPluNUNö 200 gram, onze prijs .

DRUIVEN BLAUW OF WIT S00g„m
Nieuwe oogst:

L JMLU UU A U voor de spotprijs van.

RODE KOOL
Maandag e^P^isdag:

ZUURKOOL
GROENE KOOL

Kassakoopje! Deze week 6 GEVULDE KOEKEN f 1,29

JAFFA SINAASAPPELSAP
1/1 liter,

veel vitamine C, voor maar .

RAAK COLA

van 106 voor

SANDEMAN SHERRY

van 820 voor 695

GOOD MORNING THEE
Van Nelle

van 109 voor

NESCAFE 50 GRAM

van 224 voor ,

NESCAFE 200 GRAM

van 820 voor

CALVE PINDAKAAS

(met honing) van 229 voor

620

209

HERO BRUINE BONENSOEP

1/1 blik van 220 voor

PIKEURTJE framb.-bessen

1/1 liter, van 450 voor 315, onze prijs

BONTE REUS
koffer
van 690 voor 498

VIVO PIJPJES BIER

nu slechts

Eieren duur bij ons? Wat dacht u

hiervan: 10 verse BRUINE EIEREN

DOBBELMAN BLAUW
2.2 kg
van 617 voor 495

KOOPMAN PANNEKOEKMEEL

van 109 voor

TOVA AARDBEIENSAUS

van 218 voor

Het is snertweer!

VIVO SPLITERWTEN
van 150

onze prijs

239
KOEN VISSER NASI OF BAMI

1/1 blik

VIVO ZOUTE PINDA'S

500 gram normaal 245, onze prijs ...

Groente- en vleesaanbiedingen

zijn geldig tot en met 7 december 1974

SUN MARGARINE 250 gr. 2 pakjes 99



Donderdag 5 december 1974

36e jaargang nr 40 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Bertus Pardijs neemt met pijn in
het hart afscheid als voorzitter
van De Graafschaprijders
Ruim 15 jaren heeft Bertus Pardijs (67) de voorzittershamer van de auto- en motorsportvereniging
„De Graafschaprijders" gehanteerd. In die tijd groeide de vereniging uit van plm. 20 leden naar
ruim 350 op dit moment. „Dit is echter niet mijn verdienste maar de verdienste van het gehele be-
stuur, want door keihard werken is het onze vereniging gelukt een sfeer te kreeëren, die menige
motorsportliefhebber heeft doen besluiten om juist bij deze Vordense vereniging lid te worden",
aldus de scheidende praeses.

LOKOMOTIEFJE STOPT

Bertus Pardijs neemt met pijn in het hart af schei.
„Langzamerhand ben ik er automatisch naar toe ge-
groeid. Als „hoofd van het gezin" ben je verplicht bij
te houden wat er reilt en zeilt in de vereniging. Dit
wordt mij echter een te grote opgave. Ik weet soms
echt niet waar onze jongens in het weekend allemaal
rijden en dat hoor je als voorzitter gewoon te weten.
Het wordt tijd dat jongeren het werk overnemen. In
feite stond ik al een hele tijd op het „rangeerterrein"
en nu stopt het lokomotiefje", aldus de heer Pardijs.
De motorsport en alles wat daarmee samenhangt heeft
de heer Pardijs altijd mateloos gefascineerd. „Ik weet
nog goed hoe ik als joch van 10 jaar van mijn vader
op mijn kop kreeg omdat ik stiekum op de motor was
gekropen. Op mijn 18e verjaardag kreeg ik mijn aller-
eerste motor, een 125 cc Yankee 2-takt. Dat ding liep
veel te hard en het was geen wonder dat Yankee de
dood vond tegen een brandput."

INDIAN POPLESS 1000 cc
Wat later stapte Bertus over op een 1000 cc Indian
Popless. Een enorm zware en logge fiets. Hij kon bijna
niet met de benen aan de grond komen. Met deze mo-
tor trok hij het hele land door. „Ik was de eerste in-
woner uit Vorden die meedeed aan betrouwbaarheids-
ritten. Zo stapte je bv. in Venlo op de motor en reed
je via Twente naar de Betuwe. De benzine kostte 5
cent per liter. In die tijd ook wel een flink bedrag,
maar wat wil je als je gek bent van motorrijden."
Mevrouw Pardijs was in die dagen al even enthousiast
als haar man. Zonder met de ogen te knipperen ging ze
bij haar man achterop zitten, al reed manlief ook 160
kilometer per uur. De TT-races in Assen werden door
Pardij altijd trouw bezocht. Niet minder dan 27 keer

was hij daar aanwezig. „Ik weet nog dat coureurs niet
harder konden rijden dan 80 kilometer per uur!" Ook
weet hij zich goed te herinneren dat hij een wedden-
schap had afgesloten met enkele sportvrienden wie het
eerste vanuit Assen in Vorden was. De Indian Popless
werd royaal winnaar.

EEN MILJOEN KILOMETER OP DE MOTOR
In het jaar dat Bertus Pardijs voorzitter werd van De
Graafschaprijders werd het rijden op de motor voor
hem taboe. „Ik kreeg toen die optater in mijn ribben-
kast, anders had ik er nu nog opgezeten", aldus sprak
Pardijs met een blik in de ogen die duidelijk heimwee
naar de motor verraadt.
Niet alleen als hobby maar ook voor zijn werk gebruikte
Pardijs de motor. Als vertegenwoordiger van Hendrikx
uit Boxmeer reed hij 18 jaar lang van klant naar klant.
Een korte berekening maakte ons duidelijk dat Pardijs
in die jaren zo'n l miljoen kilometers op de motorfiets
heeft gereden!

PLEZIERIG WERKEN

Wanneer Pardijs zo terugkijkt op de achter hem lig-
gende jaren, dan voelt hij zich enorm gestreeld de mo-
torvereniging De Graafschaprijders 15 jaren als voor-
zitter gediend te mogen hebben. „Een groot pluspunt
is volgens mij dat we jarenlang hetzelfde bestuur heb-
ben gehad. Met mensen als Bielderman, Rouwenhorst,
Meutstege en Jansen die, vanaf dat ik zitting heb in
het bestuur, ook hiervan deel uitmaken, is het altijd
plezierig werken geweest. Wat te denken van onze
sekretaris Jan Rouwenhorst die alles bij elkaar min-
stens enkele jaren (in werkuren uitgedrukt) voor de
vereniging heeft opgeofferd. Zonder anderen tekort te
doen moet ik ook de naam n
Gotink die ook veel tot de
heeft bijgedragen.
Nogmaals over zijn eigen ver
niet hebben. Insiders weten we
vna Bertus Pardijs bestaat uit
hij tussen de bedrijven door
in het eerste elftal van de voe
speeld. Hoewel hij nu dan de voorzittershamer al neer-
legt (het a.s. voorjaar wordt hij gehuldigd bij het 25-
jarig bestaan) toch is hij blij dat juist Wim Bielderman
hem gaat opvolgen. „Ik kan het met een gerust hart
aan hem overlaten en ik hoop dat hij net zoveel plezier
aan deze funktie zal beleven als ik heb gedaan."

n van wijlen Marinus
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sten wil Pardijs het
eter. Het hele leven
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Dammen
Onderlinge damkompetitie DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damklub DCV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld :
Dimmendaal - Sloetjes 2-0; Hulshof - Klein Brinke
2-0; Heuvink - Hoenink 2-0; Wansink - Esselink
2-0; Scheffer - Abbink l - l; Ter Beest - Oukes l
- l; Klein Kranenbarg - A. Wassink 2-0; Rossel -

Wiersa O - 2; Masselink - Grotenhuis ten Harkel 0 -2
Reuver - R. Gosselink 2-0.
Abbink - Teerink 2-0; Zoerink - Lammers 2-0;
Steenbreker - Van Oei l - l; Bargeman - Beeftink 2
- 0; Berends - Oltvoort 0-2; Postma - Schipper l -
l; Van Oei - Klumpenhouwer 2-0; Van Oei - Bar-
geman 2-0; Postma - Schipper 0 -2 ; Oltvoort - Bar-
geman 0-2.

Motorsport
Provinciale titels voor leden van
De Graafschaprijders

De leden van de Vordense auto- en motorklub De
Graafschaprijders die dit jaar hebben deelgenomen aan
de oriënteringsritten om het kampioenschap van Gel-
derland, hebben uitstekende prestaties geleverd.
Zo werd bij de motoren (solo) Wolsheimer kampioen,
terwijl Berendsen op fraaie wijze de tweede plaats op-
eiste. Horsting werd derde. Bij de motoren (duo) werd
Rouwenhorst met kaartlezer Elbrink kampioen van Gel-
derland. Het motorteam van De Graafschaprijders
slaagde er eveneens in om het kampioenschap van Gel-
derland te behalen.

Zondag 8 december „pannekoekenrit"

Zondag 8 december organiseert de Vordense auto- en
motorklub De Graafschaprijders weer haar traditionele
„pannekoekenrit". Zoals te doen gebruikelijk is de
aard van de rit weer een verrassing voor de deelne-

mers. Het reglement wordt ook vrij eenvoudig gehou-
den en wordt door de organisatoren dan ook aangeduid
als het „pannekoekenreglement".
De start van deze rit, waaraan kan worden deelgeno-
men door auto's, motoren en bromfietsen, is vanaf De
Rotonde. Onderweg is het vanzelfsprekend pannekoe-
ken eten geblazen.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma van de voetbalvereniging Vorden ziet
er voor het a.s. weekend als volgt uit:
Afdeling zaterdag: Vorden l - Sp. Ambon 1; Vorden
2 - Zelos 5; DZSV 4 - Vorden 3.

Waterpolo
Verlies voor Vordense poloërs

De dames van Vorden zijn in de kompetitie tot dusver
nog niet erg suksesvol, deels doordat enkele speelsters
de vereniging hebben verlaten wegens studie en deels
doordat men is ingedeeld in een uitermate zware afde-
ling. In het overdekte zwembad te Eefde leed Vorden
ditmaal een niet mis te verstane 12-4 nederlaag tegen
NZC uit Nijmegen. Tegen Thetis ging het wat beter
en werd een 1-1 gelijkspel bevochten.
De meisjes van Vorden die drie wedstrijden speelden
in Nijmegen, hadden eveneens geen sukses. Tegen De
Berkel uit Lochem werd met 4-0 verloren. Pluvius
uit Nijmegen bleef met 6 - O de baas over Vorden, ter-
wijl de derde wedstrijd tegen EZZ uit Eist in een 3-1
nederlaag eindigde.

Volleybal
Standen Dash-teams

Heren promotieklasse: Hansa 2 10-20; V/K 2 10 -
14; Isala 3 9-13; Stokvissen l 10-13; SVS l 10
-13; Dash l 9-11; Bruvoc l 10-9; Hansa 3 10-
7; WIK l 11-7; DVC/Sparta 19-6 ; Boemerang l
9-5; Isala 4 11-0.

Heren eerste klas: Valto l 9-25; Hansa 5 8-21;
Wilhelmina 2 9-18; Bruvoc 2 8-15; Hansa 6 8 -
14; Lovable l 9-13; WIK 2 9-13; Wilhelmina 3
9-9; Harfsen 19-9 ; Dash 2 8 - 7; Hansa 4 8 - 6 ;
DVC/Sparta 2 9 - 3 .

Heren tweede klas: Aktief l 7-18; Voorst l 6-17;
Bruvoc 3 6 - 15; Valto 36-11; Dash 35-8; Voorst
26 -8 ; Valto 2 6 - 10; DVO 15-4; Hansa 75 -3 ;
Wilhelmina 4 6 - 2 ; WIK 36-0.

Dames eerste klas: Harfsen l 8-20; Hansa 2 8-19;
Valto l 9-18; Wilhelmina 3 9 - 17; DVC/Sparta l
8 - 16; Dash 2 8 - 14; WIK l 8 - 14; Hansa 3 10 -
14; Bruvoc 2 9 - 9 ; Wilhelmina 5 9 - 7 ; Hansa 4 9 -
5; Wilhelmina 49-3 .

Dames tweede klas A: DVO l 6-18; Hansa 5 6 -
12; Wilhelmina 66-11; Dash 36 -9 ; Harfsen 2 5
- 8; Hansa 6 6 - 6 ; Valto 2 6 - 4 ; WIK 2 5 - 2 .

Dames tweede klas B: Wilhelmina 8 5-15; Bruvoc 3
4-8; DVO 2 4 - 6 ; Valto 3 4 - 4 ; Valto 4 4 - 4 ;
Dash 4 4 - 2 ; Wilhelmina 73-1.

Touwtrekken
Winterkompetitie NTB

Zoals al enkele jaren gebruikelijk zal de Nederlandse
Touwtrekkers Bond ook voor het komende wintersei-
zoen 1974/1975 een winterkompetitie touwtrekken or-
ganiseren. Na een rustperiode vanaf de Europese kam-
pioenschappen eind september jl. hebben de aangeslo-
ten verenigingen zich hier terdege op voorbereid.
In totaal zullen er vier indoortoernooien in maneges
worden gehouden. Het eerste wordt gehouden in
Groenlo, waar de organisatie berust bij de TTV Eiber-
gen op zaterdag 14 december. Op zaterdag 18 januari
zal de TTV Warken in manege Braamveld het tweede
toernooi voor hun rekening nemen .Op zaterdag 15 fe-
bruari volgt het derde toernooi in de manege te Voorst
waar de TTV EHTC de organisatie heeft. Het slot-
toernooi wordt gehouden op zaterdag 8 maart in een
manege te Doetinchem en zal worden georganiseerd
door de TTV Heure. Dit gebeurt in Doetinchem omdat
daar in 1975 ook de Wereldkampioenschappen worden
gehouden.
De wedstrijdkommissie heeft de volgende indeling ge-
aakt van teams die zich voor deelname opgaven.

640 kg klasse: Bathmen; Warken; Eibergen A; Eiber-
gen B; OKI A; Vorden; Heure A; Heure B.

720 kg klasse: Noordijk; Eibergen; EHTC; Noordijk
C en de Bizons.

In tegenstelling tot het vorige seizoen zullen de klassen
niet worden gesplitst zodat de wedstrijden in alle klas-
sen op één toernooi worden gespeeld. In de 640 kg
klasse zullen zodoende liefst 28 wedstrijden worden
gespeeld. In de 720 kg klasse 15 wedstrijden.
Bij genoeg belangstelling ligt het in de bedoeling om
een poule voor damesploegen in te lassen. Verenigin-
gen die hiervoor interesse hebben kunnen dit tot 7
december opgeven bij de wedstrijdkommissaris.

TV Treklust ontplooit akt^Tteiten

De touwtrekvereniging Treklust Warken heeft 'n feest-
avond gehouden voor leden,/ud-leden en donateurs in
café-wegrestaurant ZomerW^ Voor het eerst waren
ook de leden van het eerst^Mlr - de TV Treklust be-
staat volgend jaar 15 jaar - uitgenodigd, welke allen
met hun dames aanwezig waren.
Na de vertoning van een film welke in de beginjaren
is opgenomen en een propagandafilm, beschikbaar ge-
steld de NTB, werd de feestavond met muziek en dans
voortgezet.
De TTV Treklust heeft voor het nieuwe winterseizoen
nog meer aktiviteit op het programma staan. De
jaarlijkse spelavond is reeds vastgesteld op vrijdag 13
december, eveneens bij Zomerlust. Hier is gelegenheeid
tot sjoelen, bal- en busgooien, schieten, rad van avon-
tuur enz. om prachtige prijzen.

HIE DEUT ET WEER
Mien tikmachientien deut et weer. Et was de leste ried
niks gedoan. Et olde beesien kon wel es versletten we-
zen, dacht ik Ik was dat dink een paar joar eleen toe-
vallig tegen de hoed eloopen. Ik denke: dat rikken liekt
mien een eenvoudig werk, dat zol ik ok nog wel lèèrn
kunnen. I'j wet nooit hoe et nog es te passé kan kom-
men, ak straks bi'j Drees in de kost goa.

Ok al umda'k zoo onduudelek schrieve. De pries lek
mien redelek en de koop wier eslotten. Ik hebbe d'r al
een hoop plezier van ehad, et geet natuurlek niet zoo
e;auw as at de jongen dat kunt, moar met èène vinger
qeet et net zoo gauw as schrieven met de penne en
met mien stukskes schrieven was et een uutkomst.

Moor zo in ens gaf e et op. Een ni'j lint d'r in hilp
effen moar et was dalek weer mis. En toe moar an 't
rondheurn wie of dat dink kon noazien. Et jonge volk
•'s mien hierin tegenevallen. At et geet um een kapotte
brommer dan bunt et allemoale vakluu, moar van die
tikmasienties, doar wet ze niks af. Al mot ze d'r ok
zelf geregeld achter ziten. En de oldere vakluu hadden
dat natuurlek ok nooit eleerd, ik zol d'r met noar de
stad motten, zeien ze. En doar he'k nou juust zo'n
hekkei an. Ak de weg wette hef et .niks te beduun,
moar dat zuuken in et drukke verkeer en dan al die
bodden, nee, niks veur oldere mensen.

En toe he'k d'r moar resoluut deurhen esprokken, as
een strabante vader tegen zien jonges. Ik zegge tegen
een vakman, die mien ok niet helpen kon en een adres
wol geven: ,,I'j komt vaak zat in de stad, a'j d'r weer
hen goat komt dan effen langes en nemt et dink met.
Heurt moar es of e nog weer te maken is en at e kloar
is dan brengt um moar weer met. Rekkent metèène af,
dan hoef ik doar niet extra um te ri'jen!"

Hie begrep metèène wa'k bedoelen. „Bi'j ow huus op-
halen?" vroeg e nog. „Joar, haal em moar effen op,
et dink is mien zwoar zat af", zei ik.

D'n andren dag was e d'r al en een paar dage later
brache em al weer netjes erepareerd. „Da's vlot werk",
zeg ik, „hoevölle geld krie'j?" Dat viel ok nog hard
met, at et een tientjen meer was ewes ha'k ok niks kön-
nen zeggen. Ik kon d'r zelf gien wee keer veur noar
de stad ri'jen.

Dat was nou wat ze nuumt een stuk dienstbetoon. En
doar mot de middenstand et toch van hemmen. Ons
kosten en werk uutspoarn en d'r zelf wat an oaverhol-
len. As ik middenstanders mos opleiden zo'k eur altied
veurhollen: „As i'j alleene denkt an geld verdienen,
hef ow gien mense neudig, a'j de mensen van dienst
bunt zölt ze bi'j ow kommen! En dan kump et verdie-
nen vanzelf I"

Ik gleuve niet dat ze eur dat vrogger op schoole ezeg
is. A'k zie hoe of ze, in een tied woarin van energie-
krisis eproat en oaver de lasten eklaagd wodt, de stroa-
ten met die feestri'jen weer vol lampen hebt hangen,
dan denk ik: „woar is dat nou goed veur, doar is gien
mense met eholpen, die onkosten hadden ze zik kön-
nen bespoarn."

Ik veur mien koop d'r veur gien cent meer of minder
umme. En de man die mien hef eholpen toe ik verlegen
wazze, kan ik ok bi'j de gewone stroatevrlichting wel
weer vinnen

d'n Oom

GEEN CONTACT
OP 26 DECEMBER
In verband met de feestdagen zal Contact
op donderdag 26 december niet verschij-
nen. Op donderdag 19 december komt het
speciale Kerstnummer uit.

Het Oudejaarsnummer verschijnt op dins-
dag 31 december. Kopij voor dit nummer
dient, in verband met onvolledige werktij-
den, op vrijdag 27 december 's-morgens om
12 uur in ons bezit te zijn.

Daarna starten wij weer met frisse moed
en zullen in 1975 gaarne weer voor u klaar
staan om te proberen Contact leesbaar te
houden en zo mogelijk nog beter te maken.
Hierbij zullen zeker aan uw wensen tege-
moet gekomen worden.

Redaktie Contact

Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond NW
Woensdagmiddag: oefenen kindercantorij
Donderdagavond: knip- en naailessen en verdere
inlichtingen in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames -
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-
trum.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

9 dec. Rayonlezing EHBO
10 dec. Bejaardensoos Kranenburg
10 dec. Vergadering PvdA in café Bloemendaal
17 dec. Ned Bond van Plattelandsvrouwen

Kerstfeest in zaal Smit
18 dec. 's-middags bejaardenmiddag KPO

's-avonds kerstavond KPO
18 dec. Kerstfeest Herv. vrouwengroep dorp
18 dec. Kerststukjes maken met Nutsfloralia
19 dec. Herv. vrouwengroep Linde
19 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)

in het Jeugdcentrum
19 dec. Vrouwengroep Wildenbordh (Kerst)
21 dec. Kerstconcert in de Ned. Herv. kerk door

de plaatselijke zangkoren Excelsior, Vor-
dens Dameskoor en Vordens Mannenkoor

21 dec. Verwerpingsavond Touwtrekvereniging
Vorden in zaal Eykelkamp

27 dec. Dropping voetbalvereniging Vorden
28 dec. Bal voor gehuwden en verloofden Kra-

nenburgs Belang in zaal Schoenaker
28 dec. Kontaktavond zaterdagafd. v.v. Vorden
25 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden
25 jan. Kontaktavond Vordens Mannenkoor
juli '75 Pretty markt

De besturen van de verenigingen worden verzocht
hun aktiviteiten aan ons door te geven, dan kun-
nen deze in deze rubriek worden geplaatst.



Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos die wij
mochten ontvangen op
onze huwelijksdag, danken
wij u allen hartelijk.

H. W. Sloetjes
J. G. Sloetjes-Pasman

Vorden, december 1974
Schuttestraat 3

Alle maten kerstbomen
te koop. Peppelman, Kerk-
hoflaan 3, Vorden

Te koop gevraagd: lang-
zaamwasser met verwar-
ming en liefst met wringer.
Adres buro Contact

Te koop: VW 1500 cc
(ponton). A. J. Boers,
Het Wiemelink 29,
Vorden, tel. 05752-1872

Te koop: trimfiets z.g.a.n.
lekink 16, Hengelo (Gld.)

WONINGRUIL

Aangeboden: woning met
centrale verwarming, 3
slaapkamers, huur ƒ 270, —
per maand te Steenderen.
Gevraagd: soortgelijke wo-
ning in Vorden of Hengelo.
Inlichtingen buro Contact

Te koop: Sunbeam Minx
'68 ƒ 1150,-. Beatrixlaan
7. Vorden, tel. 05752-1615

HEREN
KONIJNEFOKKERS
Wij ontvangen weer tamme
konijnen voor kerstmis en
wel op

dinsdag 10 december
en vrijdag 13 dec. a.s.
's-avonds van 6-7 uur
bij café J. Eskes,
Dorpsstraat 42
Vorden

U ontvangt de hoogste prijs
FRANKEN
pluimevehandel Hengelo G
telefoon 05753-1295

PIJPROKEN,
MANNENWERK !

Stoere pijpen
Vlotte pijpen
Kromme pijpen
Rechtepijpen
vindt Sint bij:

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

FRUIT IS GEZOND S
Golden Delicious
Goud Reinet
Cox Orange
Hand- en stoof peren
iedere zaterdag ver-
koop van 9-12 uur

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

Slapen
onder dons

is slapen onder
Irisette.

Slapen onder dons is
elke nacht opnieuw een

heerlijk avontuur. Daarom
- een goed advies - doen!

Maar ga niet avonturieren
met de kwaliteit.

Kies Irisette,
een merk met jarenlange
ervaring in donsdekens

en lakenovertrekken.
Kom onze nieuwe dessins

A bekijken.

*fiirise#e
h heel betrouwbaar bedgenoot

Zaterdags tot 5 u. geopend

, Irisette donsdekens zijn
H goedgekeurd door de Nederlandse

Vereniging van Huisvrouwen,

Altijd vuur bij de hand
met zon

ELEKTRONISCHE
AANSTEKER ! ! !
ook in tafelmodel

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

> BERT REGELINK

en

ELSBETH BROEKGAARDEN

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op donderdag 12 december 1974 om
13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J.Veenendaal.

Vorden, december 1974
Deldensebroekweg 2 / Toldijk 2

Toekomstig adres: De Bongerd 32, Vorden

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30 tot
17.00 uur in ,,'t Wapen van Vorden",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Wij stellen u in kennis, mede namens onze
ouders, van ons voorgenomen huwelijk op
donderdag 12 december 1974 om 10.00
uur in het gemeentehuis te Vorden, waar-
na de inzegening plaats zal vinden tijdens
de eucharistieviering om 10.30 uur in de
Sint Antonius van Paduakerk te Kranen-
burg-Vorden.

December 1974
Heelweg 14, Beltrum
Berend van Hackfortweg 42, Vorden

Toekomstig adres: Prins Bernhardstraat 10
Borculo

Dag-adres: hotel Kerkemeijer te Ruurlo.

HENK VAN DORT

en

IET MEYERINK

trouwen op vrijdag 13 december om 14.00
uur in het gemeentehuis te Vorden en om
14.30 uur wordt ons huwelijk kerkelijk be-
vestigd door ds. Krajenbrink in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden.

Vorden, december 1974
Brouwersweg 30 / Ruurloseweg 9

Toekomstig adres: Dr. Kuyperstraat 41, Zutphen

Receptie van 15.45 tot 17.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

WIM SLIGMAN

en

JANNY BANNINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk waarvan de voltrekking
D.V. zal plaatsvinden vrijdag 13 december
a.s. des voormiddags 11.15 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om half 3 in de Ge-
reformeerde kerk te Barchem door de wei-
eerwaarde heer ds. A. C. van Nood.

December 1974
Zutphenseweg 95, Lochem
Nijlandweg 6, Vorden
Toekomstig adres: Nijlandweg 6, Vorden

Receptie van 4 uur tot half 6 in café-rest.
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Inplaats van kaarten

Op donderdag 12 december a.s. hopen

D. J. HARMSEN

en

R. HARMSEN-GARRITSEN

met hun kinderen en kleinkind hun 50-
jarig huwelijk te herdenken.

Amsterdam-Zuid, december 1974
Van Neijenrodeweg 399

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 14
december vanaf 20.00 uur in hotel Lange-
ler te Hengelo (Gld.).

Tot onze grote droefheid is na een kortstondige
ziekte van ons heengegaan onze lieve schoonzus-
ter en tante

HENDRIKA JOHANNA GREUTINK
weduwe van G. J. Breuker

in de ouderdom van ruim 78 jaar.

Zwagers en schoonzusters
Neven en nichten

Vorden, 28 november 1974

HENK PENTERMAN

CATRIEN WONNINK
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Heden overleed na een kortstondige ziekte nog
geheel onverwacht, onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

HENDRIKA JOHANNA GREUTINK
weduwe van G. J. Breuker

op de leeftijd van 78 jaar.

„Zwaar valt ons dit verlies

B. H. Breuker
J. C. Breuker-Jansen
J. W. Klein Bramel-Breuker
G. H. Huetink-Breuker
B. J. Huetink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 28 november 1974
,,De Wehme"

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend, dat zij, met inachtneming van artikel 4
van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973, nr l,
voornemens zijn gemeld bestemmingsplan op
twee plaatsen (nabij de bestaande houtwal) te
wijzigen, en wel ten behoeve van de bouw van
een transformatorhuisje en een gasregulateur-
kast.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf 6 december
t/m 19 december 1974 ter gemeentesekretarie
voor een ieder ter inzage, gedurende welke ter-
mijn een ieder schriftelijk bezwaren tegen het
ontwerpplan kan indienen bij burgemeester en
wethouders Voornoemd.

Vorden, 26 november 1974.

Reklame
Vrijdag en zaterdag:

RESTANTEN BORSTPLAAT
SPECULAAS
CHOCOLADE LETTERS

BANKETBAKKERIJ

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

HUIZINGA - VORDEN
Horsterkamp 15 - Telefoon 1463

Het kantoor voor:

VERZEKERINGEN
BOEKHOUDINGEN
BELASTINGZAKEN

Automatische verwerking
van administraties

Reeds 40 jaren gevestigd te Vorden

IJSBAAN VORDEN
Alg. ledenvergadering

van de IJsvereniging „Vorden" te
houden op donderdag 19 december
1974 n.m. 8 uur in het Jeugdcen-
trum.

1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslag sekretaris
4. Financieel verslag penningmeester
5. Benoeming lid kaskommissie (aftredend de

heer O. Wimpe)
6. Bestuursverkiezing; aftredend en herkies-

baar J. F. Geerken, B. Maalderink,
A. J. Zeevalkink
Kontributieregeling 1974/1975
Mededelingen
Rondvraag

7
8
9

10. Sluiting
Het bestuur

N.B. In verband met de ijsloze winter 1973/
1974 kunnen de leden tegen inlevering van de
lidmaatschapkaarten van het vorig seizoen gratis
nieuwe ledenkaarten afhalen op zaterdag 7 de-
cember 1974 aan de ijsbaan 's-morgens van 9-12
uur. Zij, die niet meer in het bezit zijn van de
oude lidmaatschapskaarten, kunnen dit eveneens
doen, aangezien onze administratie aangeeft wie
vorig jaar lid was.

Er worden dit jaar dus geen kaarten aan huis
bezorgd. Donateurskaarten blijven geldig voor het
nieuwe seizoen. Nieuwe leden kunnen zich voor
of op 7 december aanmelden. Nadien worden de
prijzen met 50 procent verhoogd.

Het bestuur

engelo <gid>
tel.O5763-l.461

Zondag 8 december

DANSEN
met muziek van

LA MARA
extra busdienst
zoals voorheen

In verband met onze

INTERNE VERBOUWING
zijn wij genoodzaakt
van 9 tot en met 18 december onze zaak

te sluiten!
Op 18 december hopen wij weer voor u klaar te staan
en nog beter u van dienst te zijn

Graag tot woensdag 18 december a.s.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Prima smaak,
lekker hard,
dat gaat er vlot in.
En bevordert een
goede melkgift
Want let maar 'ns op
't gaat altijd samen:
vlot krachtvoer
opnemen en een
hoge melkproduktie.

Geweldig spul, die

UT D voert tot winst I
VERKRIJGBAAR BIJ

Wichmond *D? (05754) 270



GROTE VERKOOPAKTIE!
Speciale japonnen en mantelweek
Japonnen maten 36-52 . . . nu vanaf f 19,80
Mantels tot maat 50 . . . . nu vanaf f 89,50
Coats van maat 36-48 . . . nu vanaf f 69,50

Vrijdags koopavond — De koffie sfaat klaar

MODECENTRUM TEUNISSEN Ruurlo
Jonge vrouw (gehuwd)
met ruime kantoorervaring
o.a. sekretaresse, zoekt
werk voor 5 middagen in
de week. Brieven onder nr
40-1 buro Contact

Wilt u leuke huishoudelijke
tips voor onderhoud en
karweitjes ?

KOOP DAN ONZE
GEZINSKALENDER
VOOR 1975
Ook leuk voor Sint
Nicolaassurprise
hij staat er boordevol
van !

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwali-
teit voor uw

huwelijksreportage

De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,-
maken wij een kleurenre-
reportage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling te
voorkomen.
FOTO DOLPHIJN
Vorden
FOTO A.D. - Ruurlo

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G
tel. 05753-1637

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1295

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Ondergetekende zegt per
l januari 1975 alle lid-
maatschappen en donaties
op.
Jan Burkink, De Wehme,
Vorden

Te koop: stereo pick-up
„Bruns". Zutphenseweg 18
Vorden

TE KOOP
nog te bouwen in Brinkerhof I,

LUXE MIDDENWONING

van drie onder één kap met garage
en centrale verwarming.
Indeling: grote kamer, ruime keu-
ken, drie slaapkamers, badkamer met
ligbad en tweede toilet, vaste trap
naar zolder waarop 4e slaapkamer.
Het houtwerk uit te voeren in sado-
lins. Gunstige situering, op te leve-
ren plm. november 1975.
Koopsom all in plm. ƒ 86.000,-;
te verwachten subsidie plm.
ƒ 25.000,-.

Inlichtingen: W. Smid, Het Wiemelink 63, tele-
foon 05752-2099; A. G. van der Scheer, De
Bongerd 30, telefoon 05752-2185

opleuering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JE W BRINKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
dé nieuwste creaties binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bii Bruidshuis

BEI
BE^ELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektle

Bruidsjaponnen

Gaarne voigens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis In de
omgeving /

Nu Sinterklaas
al weer bijna vertrokken is

maakt de drukkerij zich reeds op voor de

komende feestdagen als kerst en nieuwjaar.!

In verband hiermee verzoeken wij u vriendelijk

uw kopij steeds vroegtijdig in te leveren

PANNEKOBKEN ETEN OP
T MBDLER ! DOEN I

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vorden Telefoon 05752-1514

Vordense
Coop. Zuivelfabriek

vraagt:

FLINKE
MEDEWERKER
VOOR DE AFDELING
KAASMAKERIJ

Goede beloning en sociale voorzie-
ningen, o.a. premievrij ouderdoms-
en weduwenpensioen.
Gedeeltelijke werkweek ook
mogelijk.

Aanmelding ten kantore der fabriek

'

mag
het teven

een spel zijn?
•l W§

'\

Het leven kan een spel zija
Een kansspel, met geluk of pech,
bijvoorbeeld waar je wordt gebo-
ren. Word je in het rijke deel van
de wereld geboren, dan trek je
een goede kanskaart

Meestal trekje een lage kaart
En dan woon je in het arme deel
van de wereldHet spel wordt zo gespeeld,
dat de gelukkigen blijven winnen en de
pechvogels blijven verliezen.

We kunnnen de kaarten opnieuw
schudden. Ook kunnen we een nieuw spel
proberen te bedenken met gelijke kansen
op geluk voor iedereen. Er zijn veel
mogelijkheden.
Een aktie als "Gast aan Tafel" is er één.

Met "Gast aan Tafel" speelt u
mee voor gelijke kansen op
betere en regelmatiger voeding
in de wereld Door de verbouw
van rijst door het aanboren van
water, door het geven van maal-
tijden op scholen, de aanleg van
een irrigatiesysteem en het

steunen van een visserij-coöperatie. Door
de mensen te leren voor hun eigen
voedsel te kunnen zorgen.

De spelregels zijn heel eenvoudig: /
spaar per dag dertig cent voor een
maaltijd van een ander in de derde \
wereld Symbolisch neemt u deze gast
aan tafeL Dertig cent voor één maaltijd
betekent in één maand f 9,-, in een
kwartaal f 27,- en in een heel jaar f 108,- j

Speelt u mee? Zet dan nu ia
Stuur onderstaande bon in een open envelop (zonder postzegel) aan:

i • Novib!Antwoordnr362IDen Haag
Naam:

Adres:

Plaats:
doet mee met de aktie gast aan tafel

Q -£ 9,- per jaar £] -l 108,- per jaar

27,- per jaar Q] yril een spaarbusje

-£ 54,-per jaar Q wil meer informatie

neem n _ • . «
gast aan tafel!
^^^^

bij Schoenenhuis JANSEN (tot 20 febr. 1975)
H. SMEETS
VORDEN



RADIKALE OPHEFFINGSUITVERKOOP
(tot 20 febr. 1975)
H. SMEETS
VORDEN

Een nieuwe
atlas
landen & volken vinotheek

heeft slechts één nadeel,

je kunt er niet aan voorbijgaan!

YINOTHEEK

SLIJTERIJ SMIT DORPSSTRAAT 10

VORDEN

SPECIALE AANBIEDINGEN
in onze kinder-afdeling!

Kinderjasjes
zeer voordelig, vanaf

Tuniekpakies
voor

29,50

15,-

Binnenkort is er bij ons plaats voor een

FLINKE LEERLING-
VERKOOPSTER
Hebt u hiervoor idee, dan horen wij
graag iets van u.

Prettige werkkring
kunnen wij verzekeren!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Bij een boek over geografie denkt men al gauw aan
een atlas of plaatwerk. De beschrijving van de landen
en hun inwoners blijkt dan voor veel gebruikers te be-
perkt te zijn.
Landen &> Volken voorziet in dit gemis. In dit geogra-
fisch naslagwerk van 400 bladzijden op groot formaat
wordt een veelzijdige beschrijving van alle landen ge-
geven: allereerst een algemene karakteristiek, vervol-
gens nadere gegevens over landschap, klimaat, planten-
groei en dierenwereld, bevolking, mijnbouw en indu-
strie, landbouw, bosbouw, visserij, toerisme, handel en
geschiedenis. Met 400 fraaie kleurenfoto's, natuurkun-
dige en staatkundige kaarten in kleuren van de wereld-
delen en een aantal thematische kaarten.

Inwoners van Vorden en treken:

enknoet

mb
leTTfRo

ALS JEZUS KOMT

of als u sterven

Ie Bent u klaar om Hem J^kntmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redde7T(Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31).
Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luistert naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Dieren-

speciaalzaak

Loonen in

nieuwe jas

Zo zou men het kunnen noemen de nieuwe vestiging
van dierenspeciaalzaak Loonen die van een bekrompen
verkoopruimte aan de Raadhuisstraat nu in een flinke
winkel aan de Spalstraat te Hengelo is gehuisvest.
Dierenspeciaalzaak Loonen, aanvankelijk begonnen met
beperkte ruimte, kreeg door het ruime assortiment in
het pand aan de Raadhuisstraat het daar al aguw be-
nauwd. In de Spalstraat kwam de nog vrij nieuwe win-
kel leeg en Loonen nam de gelegenheid waar dit pand
te kunnen betrekken. Door enige interne wijzigingen
en door een doelmatige opstelling van het ruime assor-
timent komt alles nu veel beter tot zijn recht. Van de

vogelkooien, aquaria, hengelsportartikelen, benodigd-
hden voor huisdieren tot voeders in de ruimste zin, is
alles nu overzichtelijk gerangschikt in de goed verlichte
winkel aan de Spalstraat.
Dat Loonen zich daar officieel vestigde heeft hij ge-
weten, omdat aangekondigd was dat iedere bezoeker
een goudvisje mee zou krijgen. Zijn toch ruime voor-
raad was al spoedig uitgeput en er moesten ijlings nieu-
we visjes worden aangevoerd. Uiteraard werd deze
overrompelende belangstelling geweldig op prijs gesteld
en mochten de heer en mevrouw Loonen van zeer velen
gelukwensen in ontvangst nemen.

JAPONNEN
OVERGOOIERS
BLOUSES

Nergens voordeliger dan
rechtstreeks van
CONFECTIEBEDRIJF

De grote maten specialist
Indien nodig wordt
naar maat gemaakt

Zutphenseweg 29 - Vorden

Maandagmorgen en woens-
dagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Partij kinderbroekjes
(bekend merk)

} Nu voor halve prijs {

JurkjeS 5, 10, 15,
Vrijdags koopavond — De koffie staat klaar

Modecentrum

TEUNISSEN - Ruurlo

Adverteren doet verkopen

Hondemension - Trimshop „ U N l Q U C
In onze ver^bmde kennel is ook tijdens de wintermaanden uw hond een

welkome gast. Vroegtijdige bespreking voor de Kerstdagen en Nieuwjaar

is in verband met de beperkte kapaciteit dringend gewenst.

Wij leveren u ook:

grootverpakkingen van 25 kg „De Hoop"; hondenbrokjes; Pittah honden-

brokjes; Hols Donatin en Hols Vitavlok; grof gesneden kalfsvlees; grof ge-

sneden vuile pens; fijn gesneden kalfsvlees voor jonge en kleine honden.

Alles diepgevroren in pakjes van l kg.

Bogena en Hols dierverzorgingsmiddelen.

Primo hondenbanden enz.

Trimmen en showklaar maken van alle hondenrassen.

F. en L DE RIJK
A 31a - RUURLO - TELEFOON (DE HEURNE) 05736-386

Adverteerders
uit Vorden
en omstreken;

Wtj verzoeken u eventuele

matrijzen
in te leveren voor maandag 10 uur
voor de verschrjningsdag

Nadien kan geen plaatsing van stypen
gegarandeerd worden

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

UIERNETTEN fabrikaat PEPER. Door zijn
elastische ophanging en geheel verstelbaar het
meest gevraagde net. Ook alle losse onderdelen.

KAPTUIGEN koop het bij de man waar u ook
met uw reparatie naar toe kan. Alles uit voor-
raad. Franko huis.

A. R. WAGENVOORT
Stalinrichting - Julianalaan 16 - Vorden
Telefoon 05752-1259

BROOD
zo oud als de wereld en toch
elke dag opnieuw weer vers

Warme Bakker
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Sint Nicolaasaktie 1974
Onze aktie 1974 is gelijk aan die van het vorig jaar, zeer eenvoudig,

. weer met heel veel prijzen. Onder het motto:maar

BEPAAL ZELF UW EIGEN PRIJS
wordt in deze grandioze aktie voor ƒ 10.000,- (let wel tienduizend
gulden) aan prijzen beschikbaar gesteld.

HOE WERKT DE AKTIE ?
In de periode van 15 november tot en met 5 december a.s. ontvangt u in
de deelnemende zakenwaardecoupons bij uw aankopen vanaf ƒ 2,50.
Deze waardecoupons zijn weer in de volgende waarden verkrijgbaar:

2,50 5,- 10,- 25,- 100,-
U kunt bij uw aankopen zelf bepalen welke coupons u wilt ontvangen.

Evenals vorig jaar kunt u een aantal kleine coupons omwisselen voor
grote voor dezelfde waarde. Hiervoor zullen de deelnemende winkeliers
gaarne hun medewerking verlenen.

HOE SPEELT U MEE ?
Zodra u coupons ontvangen hebt kunt u al meedoen. U vult uw naam en
adres in (liefst in blokletters) en deponeert ze in de speciale Sint Nico-
laasaktiebus, we lke staat in de Ijssalon van de heer Boersma, Dorpsstraat
6. U doet dan al mee op de eerstvolgende trekkingsavond. Onder toezicht
van een onpartijdige jury worden in het openbaar zoveel coupons uitge-
loot totdat het prijzenbedrag van de betreffende avond is bereikt. Dit
geschiedt ,,voor de vuist weg", dat kunnen dus coupons van alle waarden
zijn. De coupons worden door de jury gekontroleerd en waardegeldig
gemaakt door middel van een stempel en een handtekening en hebben dan
als waardebon de in cijfers en letters opgedrukte waarde verkregen.

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

In totaal zijn er 5 trekkingsavonden, wanneer u de eerste avond niet tot
de gelukkigen behoort, speelt u automatisch mee in elke volgende „ron-
de". Wij adviseren u dan ook de ontvangen coupons zo spoedig mogelijk
in de bus te deponeren.

Zoals u ziet, is deze aktie weer zeer attraktief, maar toch eenvoudig !

Tijdens de Sint Nicolaasaktie worden geen andere zegels

of kortingen verstrekt

Verdere inlichtingen omtrent de aktie worden u gaarne verstrekt door de
sekretaris van de Vordense Winkeliersvereniging, de heer D. Boersma,
Dorpsstraat 6, telefoon 05752-1553.

BIJZONDERHEDEN
Inleveringsadres waardecoupons
Ijssalon D. Boersma, Dorpsstraat 6 te Vorden.

Trekkingsavonden
Deze v i n d e n p laa ts in de grote zaal van hotel Bakker op:

maandag Wl8 nov. 20.00 uur - prijzenpot ƒ

vrijdag 22 nov. 21.15 uur - prijzenpot ƒ

donderdag 28 nov. 20.00 uur - prijzenpot ƒ

dinsdag A 3 dec. 21.15 uur - prijzenpot ƒ

maandag 9 dec. 20.00 uur - prijzenpot ƒ

totaal prijzenpot

i.*,
1.500,
2.000,

ƒ 10.000,-

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 aan-
wezig, per post toegezonden.

VERZILVERING WAARDEGELDIGE COUPONS:
bij de deelnemende winkeliers.

GELDIGHEID WAARDECOUPONS:
tot en met 31 december 1974.

PROGRAMMA
INTOCHT SINT NICOLAAS
OP ZATERDAG 16 NOVEMBER 1974

Om 13.09 uur arriveert de trein met Sint Nicolaas en zijn knechten voor
hun jaarlijks bezoek aan Vorden.

Na verwelkoming door het bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging
gaat Sint Nicolaas een rijtoer maken door het dorp langs de volgende
route:

NS-station - Stationsweg - Molenweg - Burg. Galléestraat - ge-
meentehuis - hier wordt Sint Nicolaas ontvangen door burge-
meester en wethouders, daarna wordt de rijtoer vervolgd via de
Raadhuisstraat - Nieuwstad - Beatrixlaan - Christinalaan - Raad-
huisstraat - Het Hoge - Van Bramerenstraat - Van Heeckeren-
straat - Berend van Hackfortweg - Dr. C. Lulofsweg - De Boonk -
Het Jebbink - De Steege - Het Vaarwerk - Mispelkampdijk - Het
Jebbink - Het Gulik - De Steege - De Haar - De Boonk - Zutphen-
seweg - Jeugdcentrum.

FEEST IN HET JEOGDCENTROM
Om ongeveer 1.5.00 uur arriveert Sint Nicolaas met zijn knechten in het
Jeugdcen t rum voor zijn bezoek aan de kinderen.

Dit jaar worden er GEEN kaart jes voor de toegang verstrekt, omdat er
voldoende ruimte is voor kinderen tot en met de leeftijd van 9 jaar. Al-
leen verzoeken wij de eventuele moeders zich strikt te houden aan de
aanwijz ingen die in het Jeugdcentrum gegeven worden, daar er maar een
beperkte plaats is voor begeleidende moeders.

Na afloop van het feest in het Jeugdcentrum begeeft Sint Nicolaas zich
dit jaar naar HET MEDLER waar hij de kinderen in zaal Eykelkamp zal
begroeten.

VOORWOORD

BURGEMEESTER MR M. VUNDERINK

16 november komt Sint Nicolaas naar Vorden teneinde hier rustig de
inkopen te kunnen doen voor zijn verjaardagsfeest op 5 december en
alvast wat in de stemming te komen voor het heerlijke avondje. Zoals
bekend kan men daarvoor beter in Vorden zijn dan in Spanje. Weinig
dingen kunnen zo de gezelligheid verhogen als een lekker guur weertje.
In Spanje moet men daar soms jaren op wachten. Hier behoort het tot
de vaste attributen.
Nu kan men daarvoor uiteraard ook elders in Nederland terecht. De at-
traktie van Vorden is echter de kombinatie van geschikte klimatologische
omstandigheden, feestelijk uitgedoste winkels en konsumenten die bij
voorbaat in de stemming zijn.
Dit alles is natuurlijk voor u niet nieuw meer en ik zal er dus niet over
uitweiden. Ik wil u nog wel wijzen op de jaarlijkse Sint Nicolaasaktie
van de Vordense Winkeliersvereniging, waarover u elders in dit blad
meer kunt lezen. Deze aktie is uw aandacht wel waard, evenals voor de
winkeliers uw aandacht een aktie waard is.

Mr M. VUNDERINK

WELKOM
SINT NICOLAAS
Wij, als bestuur van de Vordense Winkel iersvereniging, vinden het bui-
tengewoon prettig Sint Nicolaas met zijn t rouwe knechten ook dit jaar
weer van harte welkom te heten. Een hartelijk welkom in Vorden, de
parel van de Achterhoek.
Wij weten ook dat Sint Nicolaas graag in Vorden vertoeft omdat hij elk
jaar weer versteld staat van het grote aan t a l n u t t i g e en i r a a i e geschenken
dat door de winke l ie r s is tentoon gesteld. Bovendien /egt S in t Nicolaas
dat iedere winke l ie r a l t i j d zo zijn best doet om zijn etalage er zo feestelijk
mogelijk uit te doen zien.
En na tuur l i jk kijkt Sint Nicolaas be langs te l lend uit naar de aan deze tijd
verbonden Sint Nicolaasaktie. Wij als Vordense Winkeliersvereniging / i j u
er trots op nu voor de derde maal achtereen de/e l fde aktie te organiseren.
Een bewijs, dat deze aktie voor de volle honderd procent als een goede
aktie wordt aangemerkt.
In drie weken t i jd s zijn er /eer veel pr i j /en te winnen. Iedereen kan aan"
deze aktie meedoen en iedereen heeft de/elfde kans, dat is j u i s t het mooie
van deze aktie.
Wij wensen u, evenals Sint Nicolaas, een pre t t ig ve rb l i j f toe in onze Vor-
dense zaken, maar vooral een onvergetelijke Sint Nicolaasavond op 5
december.

Bestuur Vordense Winkeliersvereniging



Doe uw Sint Nicolaas inkopen

in Vorden, want daar wacht
in de grote Sint Nicolaas-aktie i

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

RIJ LAARS

BERGAMO
f 79,95
Nieuwe formule
in laarzen: rijlaars
snit, flexibel,
sportief.

WUI NK
Dorpsstraat 4 Vorden

Vooraan in schoenmode
's Maandags de gehele dag geopend

Sint en Piet hebben heel lang nagedacht,
maar zoiets hadden ze nooit verwacht.
Bij MARTENS aan de Zutphensewegr

kun je van alles kopen zeg.

MANTELS EN COATS
van echt loden

AARDEWERK
JACHTSERVIEZEN

RuiTERSPORT
ARTIKELEN

TURN- EN
TRAININGSPAKKEN

ENORME SORTERING IN
TRUIEN EN VESTEN

NOBLESSE
VERREKIJKERS

JAALS EN MUTSENS
Zutphenseweg 9 - Vorden - Telefoon 05752-1272

haal voor Sint Nicolaasavond eerste kwaliteit
dranken in huis. Ruime sortering.

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

DE GROOTSTE SORTERING
KADOOS

vindt u beslist bij uw

drogist
Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal & Zn - gedipl.
drogisten - Dorpsstr. 9 - Vor-
den - Telefoon 05752-1301

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden

ADMINISTRATIES

BELASTINGZAKEN

VOOR HEEL LEUKE

Sint Nicolaas
geschenken
ZOALS

VOGELKOOIEN

KOOISTANDAARDS

AQUARIA

VISKOMMEN

HONDENMANDEN

HONDEN- EN VOGELARTIKELEN

TROPISCHE- EN GOUDVISSEN

HENGELS

WERPHENGELS EN WERPMOLENS

HENGELSPORTARTIKELEN

HAMSTER- EN MUIZENKOOIEN

naar:

VOEDER- EN VISSPORT

KLUVERS
Zutphenseweg 53 - Vorden - Telefoon 1318

Deelnemer Sint Nicolaasaktie

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 groot!

Telefoon 1503

TEXTIELVERRASSINGEN

voor 5 december zijn bij ons niet van de lucht.

Kom eens een kijkje nemen.

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

'Jan Hassink'
Sigarenmagazijn, boek en kantoorboekhandel

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

Dozen luxe post, vulpennen, balpennen, leg-
puzzels en zakagenda's 1975.

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

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

v/ndf u bij:

FA SLAGER
Telefoon 1365

Sint Nicolaas
vindt,
dat hij voor zijn

TEXTIEL- EN MODEGESCHENKEN
voor het gehele gezin zo prettig en
voordelig kan slagen bij:

textiel en mode
/chooldermcift

raadhuisstraat tel. 1367 vorden



Slijterij-Vinotheek SMIT DORPSSTRAAT 10 - TELEFOON 1391

Zoekt Sint N/co/cras iets voor de auto ?
In onze shop zal hij allicht slagen !

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

Auto-Shop Kurz

welk®®
GEEN PRIJS VOOR ENKELEN, MAAR :

voordeel voor iedereen!
Als Sint Nicoiaasaktie geven onze WELKOOP-

WINKELS

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

PREMIE
18 NOVEMBER 1974 TOT EN MET 7 MAART 1975

Onderhouds-, binnenschilder- en behang-
werk dat minstens 3 mandagen vergt
ƒ 20,— PER MANDAG

Vraagt vrijblijvend inlichtingen

H.WUESTENENK
SCHILDERSBEDRIJF — HET HOGE 33 — VORDEN — TEL 05752-1377

HIER STAAT VAST IETS VAN UW

f Sint verlanglijstje
BIJ VOOR UW

AUTO BROMMER FIETS
radio's
sleepkabels
stuurhoezen
brandblussers
mistlampsets
verbandtrommels
wasborstels
pechlampen
lamsvachten
zaklampen
poetsmiddelen

helmen
gelaatschermen
handschoenen
kabelsloten
gereedschap
nylon jacks
(groot en klein)
banden
windschermen
spatlappen
spinbinders

tassen
mandjes
snelbinders
zijstandaards
lampen
zadels
sloten
crosshandvaten
bandenreparatiemater.
spiegels
voetpompen

AUTOSHOP

KUYPERS
HEEFT HET VOOR U
TELEFOON 1393

VOOR

WONINGINRICHTING
en

LEDERWAREN

B. Lammers
Telefoon 1421

Voor mooie geschenken op het gebied van

Toiletartikelen

Parfumerieën

Dames- en herenkapsalon

Heersink
Zutphenseweg - Telefoon 1215

WAAROM VER GEZOCHT
als het op
de Kranenburg wordt verkocht!

Wij hebben veel

SPEELGOED VOOR GROOT EN
KLEIN
VAN POP EN AUTO TOT TREIN

Ook voor dames en heren hebben
wij een grote sortering

Luxe- en huishoudelijke art.

Tot ziens bij Mini-bazar

o u eter s
op de Kranenburg - Telefoon 6658

„HET BABYHUIS"
Nieuwstad 10 - Vorden

SPECIAALZAAK IN
BABY- EN KLEUTERARTIKELEN
ledikantjes, commodes, stoeltjes
en boxen in diverse prijzen.

Verder leuke piepbeesten, ramme-
laars, wollen beesten enz.

Deelnemer Sint Nicoiaasaktie

MEVROUW ECKH4RDT-SM/T
Filiaal „Het Babyhuis" Timmerhuis Winterswijk

Voor een Sint Nicolaascadeau bij uitstek

PARFUMERIEËN

Beerning
Dames- en herenkapper - Raadhuisstraat 9

SINT NICOLAAS

KADO VOOR JONG

EN OUD

boeken, pockets, paperbacks, kan-
toorgarnituren, vulpennen, ballpoints
tafelspelen, fröbelartikelen, kleur-
en prentenboeken uw adres:

Boekhandel Hietbrink
VORDEN - TELEFOON 05752-1253

KWALITEIT HEEFT ALTIJD VOORRANG

zegt Sint Nicolaas.

Neem daarom een

amandel boterletter
Wij verzorgen het gaarne voor u !

A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 40 — Vorden — Telefoon 1877

OOK DE PRIJSBEWUSTE SINT
KOOPT BIJ HARMSEN

HET IS BEKEND, ALLES SPOTGOEDKOOP

ENKELE VOORBEELDEN:

BOSCH KLOPBOORMACHINE
CIRKELZAAGSET — SLEUTELSET — POLIJSTSET
normaal 405,—

DEZE E3ELE SET TIJDELIJK SLECHTS 279,—

PHILIPS AFZUIGKAP
met 2 afzuigsnelheden en verlichting en daarbij nog
schriftelijke garantie
geen 325,— maar slechts 225,—

CIRKELZAAGMACHINE
met 1,3 pk motor op lichtnet. Zaagblad in hoogte ver-
stelbaar
nu slechts 475,—

afgehaald nu f 55,-
afgehaald nu f 62,-
afgehaald nu f 79,-
afgehaald nu f 96,-

50 cm breed f 65,—
60 cm breed f 72,—

100 cm breed f 79,—
120 cm breed f 96,—

Brengt geheel vrijblijvend een bezoek aan:
— DOE-HET-ZELF EN KEUKENCENTRUM
— SANITAIR CENTRUM
— TAPIJTCENTRUM
— HANDEL IN IJZERWAREN / GEREEDSCHAPPEN
— BOUWMATERIALENHANDEL
— VERF EN BEHANG
— AANNEMERSBEDRIJF

HARMSEN
VORDEN — SCHOOLSTRAAT 6-8 — TEL. 05752-1486

Geen puzzle meeri\

alleen uw naam invullen en u doet mee in
de

Grote
Sint Nicolaas-aktie!

PRIJZENPOT f 10.000,-

Vraagt naar uw waardecoupures !



Waardebonnen verzilveren bij de deelnemende winkeliers

GEEF VOORRANG

aan de

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE

Want in Vorden

uw eigen

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

Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 05752-2308

Een vertrouwd adres voor:

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
LAND- EN
TUINBOUWMACHINES

A. J. LETTINK
Smederij - Nieuwstad 16 - Telefoon 1544

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

YORDEN

J. H. Hllferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Autobedrijf

Groot Jebbink
Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 1794

Uw adres voor:

ONDERHOUD EN

REPARATIE

VERKOOP NIEUW EN

GEBRUIKT

Inruil en financiering mogelijk.

Het adres voor:

ONDERHOUDSARTIKELEN

zoals

matten, hoezen, spiegels, mistlam-
pen voor en achter, radio's enz.

enwndt een ruime keus in

gcrshcrarden

kachels

gasforntifzen

kookplaten
wasapparafen

koe/kasten enz.

Ideaal voor de keuken

EEN ETNA

MINI-BIJZETKACHEL
verwen daar uw vrouw eens mee
met Sint NicolaasI

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

Loodgietersbedrijf

f T i Wiltink
* flli 5 Het Hoge 26 1656

Landelijk erkend gasfitter

De Sint weet 't

Niemand vergeet 't

Ga naar sigarenmagazijn

Eijerkamp
Voor al uw rook- en rokersbenodigdheden,
assortimentdozen, gasaanstekers enz.

PRACHTIGE CHOCOLADELETTERS

HEERLIJKE BANKETLETTERS

alleen uit de beste grondstoffen
bereid.

BAKKERIJ

van Groningen
Dorpsstraat 11 -Telefoon 1373

Specu/crcrs altijd lekker

Specu/crcrs altijd vers

Sint Nicolaas weet, dat hij op

rookgebied
bij ons uitstekend terecht kan l

o.a.:

PIJPEN

AANSTEKERS

TAFELAANSTEKERS

TABAKSZAKKEN e.d.

U TOCH OOK I

SIGARENMAGAZIJN

D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden, Telef. 1553

ONZE SPECMLITE/TEN

EN VAKMANSCHAP

zijn ook door Sint Nicolaas ontdekt!

uw kans niet voorbiji;a;in,
m ; i ; i r kom tijdig naar ons toe voor:

EXKLUSIEF:
bloemstukken - plantbakken
cactusbakken en droogstukken

UHOTK SORTKKING
sierpotton - va/en - koper - tin
glas en ander aardewerk

K W A LI l KITS
bloemen en planten

KKX
een bloemencheque

Bij uw vakman-bloemist :

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - v orden - Telefoon 05752-1334

Sint Nicolaas
die goede beste man,
weet dat hij bij Helmink
slagen zal!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Sint Nicolaasnummer
Weekblad Contact
TWEEDE BLAD

Uitgave: Drukkerij Weevers - Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Het „visitekaartje" van de Sint

Dit zijn de zaken, die het mogelijk maakten

om dit extra Sint Nicolaasnummer uit te

geven en waar u terecht kunt voor al uw

Sint Nicolaasinkopen

Administratiekantoor Vorden B.V., Beatrixlaan 18
ALBERS supermarkt, Nieuwstad
VAN ASSELT bakkerij, Zutphenseweg
BARENDSEN huishoudelijke artikelen, Zutphenseweg
RARINK rijwielhandel, Nieuwstad
BEERNING kapper. Raadhuisstraat
BOERSMA rookartikelen, Dorpsstraat
BREDEVELD Zutphen
TEN C AT E drogisterij, Zutphenseweg
DEKKER elektra, Zutphenseweg
DOE-HET-ZELF CENTRUM Harmsen, Schoolstraat
DOLPHIJN totohandel, Kerkstraat
DIJKERMAN groente-bloemen, Zutphenseweg
EIJERKAMP rookartikelen, Zutphenseweg
ECKHARDT babyhuis, Nieuwstad
EYKELKAMP cafe-restaurant, Ruurloseweg
GEMS huishoudelijke art.-elektra, Zutphenseweg
VAN GRONINGEN bakkerij, Dorpsstraat
GROOT JEBBINK garage, Rondweg
HASSINK boekhandel-sigarenmag. Raadhuisstraat
HEERSINK kapper, Zutphenseweg
HELMINK woninginr.-manufakturen, Zutphenseweg
HIETBRINK boekhandel, Zutphenseweg
JANSEN supermarkt, Zutphenseweg
JANSEN schoenenhuis, Dorpsstraat
KLEIN LEBBINK boekhoudburo, Dorpsstraat
KLUVERS voeder en vissport, Zutphenseweg
KRUIP levensmiddelen-slijterij, Het Hoge
KURZ garage, Industrieterrein
KUYPERS garage, Dorpsstraat
LAMMERS woninginrichting, Burg. Galléestraat
Lt-TTINK smederij, Nieuwstad
LUTH manufakturen, Nieuwstad
MARTENS wapen- en sporthandel, Zutphenseweg
POLMAN woninginrichting, Dorpsstraat
REMMERS levensmiddelen, Nieuwstad
KOSSEL poeliersbedrijf, Nieuwstad
DE ROTONDE cafe-restaurant, Kerkstraat
SCHOOLDERMAN manufakturen, Raadhuisstraat
SCHURINK bakkerij, Burg. Galléestraat
SLAGER elektra, Burg. Galléestraat
SMIT 't Wapen van Vorden, slijterij, Dorpsstraat
SUETERS huishoudelijke artikelen, Kranenburg
TRAGTER garage, Zutphenseweg
UENK café, Nieuwstad
UITERWEERD verfhandel, Ruurloseweg
VAMOR rijschool, De Boonk
VAN DER WAL drogisterij, Dorpsstraat
VORDENSE WINKELIERS VERENIGING
H. VOSKAMP veehandel
WELKOOP Linde-Vorden-Hengelo
WEUSTENENK verfhandel, Het Hoge
WILTINK loodgieter, Het Hoge
DRUKKERIJ WEEVERS B.V., Nieuwstad
WULLINK schoenhandel, Dorpsstraat

St. Nicolaaspuzzle
Ook dit jaar heeft de Vordense Winkeliersvereniging
voor de jeugd weer eens wat anders bedacht voor
haar puzzelhoekje in deze krant. Het wordt dit keer
een leuk en origineel werkje. Jullie zullen er een paar
uurtjes aangenaam en gezond mee bezig kunnen zijn.
Er moet door jullie zelf eerst iets gepresteerd wor-
den. Je moet er om te beginnen een stukje trimwerk
op de fiets van maken om de noodzakelijke gegevens
voor de opgave bij elkaar te krijgen.
Iedereen weet dat zich aan vele huizen, boerderijen
en andere gebouwen enz. jaartallen bevinden die her-
inneren aan het jaar waarin dit huis enz. gebouwd

werd. Soms zijn die jaartallen van ijzeren cijfers, soms
van beton op een muur, soms op een speciale ge-
denksteen; ja soms zelfs in een rieten dak.
Om deze jaartallen gaat het deze keer.
Let wel ! Alleen het jaar moet je noteren. Allen zijn
duidelijk van de weg af te zien. Je hoeft dus nergens
om een huis te sluipen.
Hieronder staat een lijstje met straatnamen en huis-
nummers waar ze te vinden zijn. Heb je alle jaartallen
verzameld, dan kun je thuis de oplossing klaar ma-
ken. Neem daarvoor een velletje papier of kaartje en
schrijf daarop het volgende:

IN DE JAARTALLEN STAAN;

vieren

vijven

zessen

zevens

achtens

Naam

Adres

Woonplaats

Leeftijd jaar

Vul de gevraagde gegevens duidelijk in, do^He op-
lossing dan in een envelop. Schrijf daar alleen op:
„JEUGDPUZZEL" (dus geen afzender) en doe hem in
de daarvoor bestemde bus bij sigarenmagazijn Boers-
ma aan de Dorpsstraat. En ... dan maar hopen dat
je voor één van de vele fraaie prijzen in aann^rking
komt, die de Vordense Winkeliersverenigincj^Rk nu
weer voor de doorzetters beschikbaar heeft gesteld.
Je mag er aan meedoen tot en met de leeftijd van
12 jaar; terwijl de inzending uiterlijk 2 december bin-
nen moet zijn.

De adressen waar je de

Raadhuisstraat 26/28
Stationsweg 9
Burg. Galléestraat 44

Baakseweg 3
Zutphenseweg 3
Wildenborchseweg 28
Almenseweg 35
Nieuwstad 18

jaartallen kunt vinden, zijn:

Ruurloseweg 45
Kostedeweg 2
Het Hoge 61
Eikenlaan 17

Larenseweg 7
Stationsweg 22
Lindeseweg 29
Almenseweg 41

SINT NICOLAAS GAAT ONDER DE GOEDE OPLOSSINGEN ƒ 150,— VERDELEN

AVONDOPENSTELLING VAN DE WINKELS IN DE SINT NICOLAASAKTIE
vrijdag 29 november tot en met 9 uur 's-avonds

L zaterdag 30 november tot en met 4 uur 's-middags
^L maandaq 2 december tot en met 9 uur 's-avonds

dinsdag
woensdag
donderdag

3 december tot en met 9 uur 's-avonds
4 december tot en met 9 uur 's-avonds
5 december tot en met 4 uur 's-middags

Voordelig speelgoed
inkopen groot of klein

voor in de mand
of in de schoen
komt Sint nu ook
bij Albers doen
A* O Supermarkt

Nieuwstad, Vorden



Komt u rustig en vrijblijvend rondkijken voor uw Sint Nicolaasgeschenken. Ruime sortering in

LUXE- EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN ENZ,
Zie ook onze folders

GEBR. BARENDSEN VORDEN
ZUTPHENSEWEG 15 — VORDEN — TELEFOON 1261

Op de hoge . .

op Het Hoge

rijdt de Bisschop

met z'n knecht

naar FRANS . . .

u weet wel

FRANS KRUIP
Levensmiddelen
Slijterij
Telefoon 1420

Als Sint Nicolaas alles had

geweten, had hij alleen maar

BROOD GEGETEN
van warme bakker

EEN LEUK KADO.

voor f 15,— maken we 3 verschillende kleuren-
foto's 9 x 13 van u of uw kinderen.
Ook een pocket of instamatic fototoestel voor
ieder ook voor boven de 50 gemakkelijk mee te
nemen, reeds vanaf ƒ 56,—.

Vele kadoos o.a. elektrische blits vanaf ƒ 45,—
statieven, albums, diverse spiegelreflex- en film-
kamera's, projektoren voor speciale prijzen.

Zie onze etalages en showroom.

FOTO DOLPHIJN VORDEN

Wilt u een geslaagd
Sint Nicolaasfeest,

dan moet er een fijne

chocoladeletter
bij,

Ook fondant en
kleingoed

Remmers
Nieuwstad 46

WEES VERSTANDIG !

DOE NU UW SINT NICO-

LAASVOORDEEL BIJ:

Schoenenhuis
JANSEN

Ruime sortering in:

dames-, heren- en kinder-
schoenen, laarzen, bootee's
voetbalschoenen, sokken,
kousen, panty's, enz. enz.
te veel om op te noemen.

Voor goedkoop Sint Nicolaasinko-
pen nu naar:

Schoenenhuis
JANSEN

H. Smeets, Dorpsstraat 34, Vorden

ADMINISTRATIEKANTOOR
YORDEN B,V,

v.h. boekhoudbureau
J. W. M. Gerritsen

Beatrixlaan 18 - Vorden
Telefoon 05752-1485

VOOR EEN GEZELLIG
EN „LICHT" KADO

naar:

ELEKTRO TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg - Vorden

Telefoon 05752-2122

VOOR AL UW
DRANKEN

Café

UENK
?^- Te l»> n 1363

vraagiets
voorde fiets

BARINK
Nieuwstad - Vorden - Telefoon 1274

D.A. DROGISTERIJ

J. ten Kate
De speciaalzaak voor iedereen
met de leuke en gezellige
Sint Nicolaaskadoos o.a.

Ellen Betrix met:
hand- and bodylotion
van 8,95 nu 3,95
Heerlijke badzeep in
geschenkverpakking
van 7,95 nu 2,95
Grote kaarsensortering
Let op onze
D.A. buitenkansjes

Zutphenseweg 2 Vorden Telefoon 2219

Het adres voor al uw schilderwerken
in de betere uitvoering: SCHILDERSBEDRIJF J, M, UITERWEERD

Ruurloseweg 35 - Telefoon 05752-1523
Gediplomeerd Mr. Schilder Nat. Schildersschool

Uw adres voor

verse haantjes, kip en eieren en
verder alle soorten wild

POELIERSBEDRIJF W. ROSSEL
Telefoon 05752-1283

Als 't zaterdag is
en 't is mooi weer
dan hoor je vader elke keer.

kom, vlug je bed uit

hou op met nietsen,
we gaan fijn met z'n allen fietsen !

Daarom kocht Sint, die dat wel wist,
iets reuze gemakkelijks voor je fiets.

Want daar was de Sint gauw achter

natuurlijk gekocht bij

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden Telefoon 1256

FIETSVERLANGLIJSTJE
snelheidsmeter, kilometerteller,
rokzadel, pakaftas, bel, slot,
spiegel, pomp, lamp, standaard,
snelbinder, fonkelnieuwe fiets,
racestuur, kinderzitje enz.

Zutphenseweg - Vorden

Auto
kadoos

Blaupunkt radio's, Hella mistlampen (voor en
achter), Bosch antennes, set reservelampen,
reservekannen (ook vol Mobil-benzine) en nog
veel meer.

Tragter
Zutphenseweg

Zou de Sint
het wel weten ?

GRAMOFOONPLATEN

ELEKTR. APPARATEN

HUISH. ARTIKELEN

GEREEDSCHAPPEN
TUINARTIKELEN

GEWIS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Onze kado-boutiek
is vol verrassingen
verrassende interieuropvrolljkers

kleurige woonversierders

grappige hebbedingskes

leuk om te geven,

fijn om te hebben

•

P
signatuur van beter woonkomfort

vorden - dorpsstraat 22

warnsveld - rijksstraatweg 108

SPECIALE SINT NICOLAAS AANBIEDING

Excellenz
* Sensomatic kanalenkiezer

* DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

* 66 cm beeldbuis

* Met Nederlands garantiebewijs

inklusief garantiecheques

Sint prijs f 2350.-

Uw garantie voor .vakmanschap

Vooraan in service - vooraan in techniek — Eigen servicedienst

Fa BREDEVELD
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 05750-13813
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