
Donderdag 11 december 1969
31e jaargang no. 37

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

!jKerkdienste
* •••

ZONDAG 14 DECEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. H. Jansen

10.15 uur ds. j. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. De Vries uit Neede
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuff rouw N. Kersten van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuf f rouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

EW^ BURGERLIJKE,:

^ Wf^ STAND

Geboren: Matthilda Christina d.v. D. J. Oelemans
en H. A. Cornelissen, Yvonne d.v. G. H. Boers
en }. Gerritsen, Alfons Pieter z.v. M. G. Zeegers
en P. Verspuij.

Ondertr.: B. H. Mombarg en H. J. Weekhout,
H. G Hengeveld en T. M. B. Spoor.

Gehuwd: J. W. B. Besselink en A. E. R. Wae-
nink, M. G. Spiegelenberg en C. B. Gijsen, F.
Weisz en J. A. H. Takkenkamp.

Fruit eten is gezond en ...
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 753 - Telefoon 6811

Geslaagd
Voor de volledige akte MO Nederlands slaagde
onze plaatsgenoot, de heer J. Lenselink (Dorps-
straat) , thans leraar aan een Lyceum in Den Haag.

Gelukkige winnaar
Donderdagavond vond in het Nutsgebouw de trek-
king plaats van de hoofdprijs van de Sint Nicolaas-
aktie, die wordt georganiseerd door de Vordense
Winkclicrsvcrcniging. De gelukkige winnaar, de
heer E. J. Kcttelarij uit de Julianalaan ontvangt

hier zijn prijs uit handen van de voorzitter van de
Winkelicrsvereniging, de heer Remmers, onder het
toe:iend oog van het voltallige bestuur, die deze
trekkingsavond bijzonder leuk had georganiseerd.
De belangstelling was groot te noemen.

Nieuws
van de kerken
R.K. kerk

Wandelend naar Vordei
Pax Christi-voettocht in c?e kerstnacht

Onder begeleiding van speciaal voor dit doel sa-
mengestelde radiouitzendingen van de KRO, de
NCRV en het IKOR zal in de kerstnacht een
Pax Christi-voettocht worden georganiseerd, die
zaal Schoenaker op de Kranenburg bij Vorden
als eindpunt heeft. De afstand, die de deelnemers
afleggen, zal ongeveer zes km bedragen. Na afloop
van de wandeling zullen de deelnemers een eigen
slotviering samenstellen in de vorm van een dienst
waaraan iedereen meewerkt.

Deze opzet is het gevolg van het onbehagen dat
bij velen leeft ten aanzien van de traditioneel ge-
worden wijze van kerstfeest vieren. Menigeen
stelt dat de welvaart de vijand van het kerstfeest
zou zi jn. Dat kan moeilijk overeenstemmen met de
bedoeling van deze dagen.

Men wil tijdens deze voettocht trachten het on-
behagen over de traditionele kerstviering om te
buigen in positieve richting. Het is daarom de
bedoeling iedereen hier een zinvolle kerstviering
aan te bieden. Aan deze voettocht kan dus ieder-
een meedoen. De minimumleeft i jd voor de deel-
nemers is zestien jaar. Ouderen zijn hartelijk wel-
kom en het is misschien een goede gedachte als
het hele gezin meewandelt.

Het gespreksthema tijdens de voettocht luidt: Met
een knipoog naar 1970. Het behandelt de verhou-
ding tussen rijke en arme landen; niet als een
theoretisch gegeven, maar als een persoonlijk uit-
voerbare aktiviteit en opdracht. KRO, NCRV en
IKOR begeleiden de tocht met gespreksstof, die
men met behulp van de draagbare radio kan be-
luisteren.

Men zal van elf plaatsen in groepjes naar het cen-
trale punt komen. Dat is dus zaal Schoenaker te
Kranenburg-Vorden. De groepen vertrekken des
avonds om negen uur van verschillende startplaat-
sen. I js en weder dienende zullen ze ongeveer 6
km lopen. Het wordt dus geen afstandsmars: het

•linge gesprek is belangrijk, niet de sportieve
prestatie.

Van elf uur af zal men dan trachten in groepen
de eigen slotviering te maken. Deze dienst wordt j
daarna te middernacht gehouden als hoogtepunt
en besluit van de kersttocht.

tnemerskaarten z i j n tegen betaling van | 1,50
verkrijgbaar bij onderstaande adressen. De kaarten
dienen ingevuld te worden verzonden aan A. Ver-
wey, Heemstrastraat 4 te Zutphcn. Daarna wordt
uitgebreide informatie aan de deelnemers van deze
Pax Christi-voettocht toegezonden. De deelnemers
kaarten worden verstrekt door: mej. M. Arends,
Hackfortweg 17 Wichmond, J. Veenhuis Zutph.-
Emmerikseweg 99 te Baak, G. IJsse ld . ik Toldijkse-
weg 39 Steenderen, B. Schrijver Lochemseweg 99
te Joppe, Br. Canutus Klooster Ruurloseweg te
Vorden. G. Wielakker Barchemseweg 29 Ruurlo,
mevr. Plattel Kamp Ampsen 84 te Lochem, H.
Waamelink Hengelosestraat 47 te Keyenborg, J.
van Aken van Eyllaan D 164 te Borculo, J. H.
Bakker Heuvelenweg 4 te Lochem.

Hervormde kerk
Een paar weken geleden werd de Hervormde kapel
in de Wildenborch geheel voorzien van goedzit-
tende stoelen met rieten^riat. A.s. zondag 14 dec.
hoopt een zanggroep v^^de Prinses Julianaschool
in de Wildenborch medewerking te verlenen aan
de kerkdienst van 10 uur.

zanggroep staat onder leiding van het hoofd
der school, de heer Mackaay. Ds Krajenbrink
hoopt in deze dienst voor te gaan. De verwachting
is dat het vol zal worde^M de kapel Wildenborch.
Er worden liturgieën gWtencild en bij de ingang
uitgereikt.

Doopzitting Hervormde kerk
In afwijking van voorgaande maanden zal deze
maand de doopzitting en het doopgesprek, in ver-
band met andere werkzaamheden gehouden wor-
den op a.s. zaterdagavond 13 december om half
acht in de kerkeraadskamer in de Hervormde kerk.

Raadsagenda
Agenda raadsvergadering dinsdag 16 december
1969 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde is:

1. Opening.
2. Vaststelling notulen van de openbare raads-

vergadering van 4 november 1969.
3. Ingekomen stukken.
4. Vaststelling „Verordening schoolgelden kleu-

teronderwijs 1970".
5. Aanvraag ex art. 72 van de Lageronderwijs-

wet 1920 van de Ver. voor Chr. Nat. School-
onderwijs op Het Hoge.

6. Wijziging Algemeen Ambtenarenreglement.
7. Besluit tot het aangaan van een geldlening

groot f 200.000,— met de N.V. Bank voor
Nederlandsche Gemeenten.

S. Vaststelling 4e wijziging Bouwverordening
gemeente Vorden.

9. Voorbereidingsbesluit inz. bestemmingsplan.
10. Rondvraag - 11. Sluiting.

ST NICOLAAS BEZOCHT SCHOLEN
Voor Sint Nicolaais was het vrijdag in Vorden
een drukke dag want hij had vele scholen te be-
zoeken. Het Sint Nicolaasfeest voor de kinderen
van de o.l. school vond plaats in het nutsgebouw.

Daar waren 's morgens de klassen 1-3 bijeen. Er
werden toneelstukjes opgevoerd, versjes opgezegd
en veel gezongen. Voor de grotere kinderen was
er 's middags een filmprogramma.

Vrijagmiddag bracht de sint een bezoek aan de
bijz. school op het Hoge. Alle klassen werden met
een bezoek vereerd, terwijl ook hier vele versjes
werden opgezegd. De Pr. Julianaschool in de Wil-
denborch kreeg 's morgens bezoek. De sint had
voor deze kinderen een leuke verrassing in petto
want hij vertelde, dat de school in de Wildenborch
's middags was gesloten. Op alle scholen werden
de kinderen ruimschoots getrakteerd hetgeen even-
eens het gevail was bij de kleuterscholen De Kroe-
zestulp, De Timpe en De Springplank. Ook hier
onderhield de sint zich een poosje met de kleuters.

Verschijning Contact
In verband met de a.s. feestdagen zal Con-
tact in de week van 22 tot en met 26 decem-
ber niet verschijnen.

Ons Oud- en Nieuwnummer verschijnt dan
woensdag 31 december. DENK OM UW
NIEUWJAARSWENSEN - (

Voorts maken wij er onze adverteerders op
attent dat wij op donderdag 18 december a.s.
uitkomen met het Kerstnummer waar ook
dit jaar een puzzle in zal worden opgenomen.

Advertenties hiervoor dienen UITERLIJK
MAANDAG 15 DECEMBER VOOR 12 uur
in ons bezit te zijn, indien er genoeg animo
is zullen wij uw advertentie indien u dit
wenst, in kleur opnemen.

( Redaktie.

„De Graafschaprijders"

Zes leden van de Vordense motorklub De Graaf-
schaprijders hebben zaterdag in Zuid Limburg in
de omgeving van Maastricht deelgenomen aan een
betrouwbaarhéidsrit die meetelt voor het kampioen-
schap van Nederland. De rit gin'g over 3 ronden
van 50 km.

In de juniorenklasse boven 175 cc kwam Höftijzer
tot een uitstekende prestatóe. Met 9 strafpunten
legde hij beslag op de eerste prijs. In de senioren-
klasse van 125 tot 175 cc werd Veenstra derde met
6 strafpunten. In de seniorenklasse boven 175 cc
werd Pardijs 6e met 20 strafpunten, terwijl Bergs-
ma 7e werd met 22 strafpunten. Broekhof en Biel-
derman vielen door machinepech uit. Zaterdag 13
december nemen leden van De Graafschaprijders
in Drunen deel aan de zgn. Jan van Ewijkrit die
eveneens meetelt voor het Ned. Kampioenschap.

UITSLAG KINDERPUZZEL
De Vordense Winkeliersvereniging heeft de uit-
slag bekend gemaakt van de kinderpuzzel die in
het kader van de sint niodaasaktie werd georga-
niseerd. De prijswinnaars waren: l Tonni Kelder,
2 Anja Bruggeman Hengelo, 3 Willy Heuvelink,
4 Wiesje Kraassenberg Hengelo, 5 Jan Rietman
Wichmond, 6 Gerrit Nijenhuis, 7 Bernardo Hui-
tink, 8 Erna Klein Nengerman, 9 Janny v.d. Vlek-
kert, 10 Wilma Breuker, 11 Didc en Herman Brin-
kerink, 12 Appie Aa'lderink Hengelo, 13 Gea Olt-
hof, 14 Marja Sjouken, 15 Hennie Looman, 16
Margriet van Dijk, 17 Nico Freddy Huetink, 18
Erik Bruil Hengelo, 19 Ans v.d. Berg Ruurlo, 20
Elly Tiesink. De jury bestond uit mej. Kuiper en
de heer van Dijk.

Diamanten
echtpaar
Dinsdag jl. herdacht het echtpaar G. H. Janssen
en B. E. Jansscn-Wcvcrs de dag waarop het voor
60 jaar in het huivcli/ksbootje stapte. De echt-
lieden (bruidegom 80 en bruid 79 jaar) mogen zich
nog in een goede gezondheid verheugen en doen
hun dagelijkse werkzaamheden t.u^. veeverzorging,
tuinonderhoud en in de keuken, nog eigenhandig.

In :ijn jonge jaren heeft de bruidegom in vele
Vordense boerderijen huisslachtingcn verricht en
is vele jaren in dienst geweest bij de Hengelosche
Engrosslachtcrij (Fa Jansen - de Roos) en op de
t'leesu'arenfabrick van Pocssc te Vorden. In de
tweede ti'ereldoorlog is de bruidegom het wat kal-
mer aan gaan doen. Als chauffeur heeft hij vele
vrachten r/ecs naar de plaats van bestemming mo-
gen brengen.

Het echtpaar bezit 7 kinderen, 15 kleinkinderen en
8 achterkleinkinderen.

Op woensdag 10 december werd het feest her-
dacht in zaal ,,'t Wapen van Vorden" waar velen
de jubilarissen feliciteerden en waarbij wij tevens
de onze voegen.



Ibers
SUPERMARKT

Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

tttfe ct& S@£iQ£*iii

Slavinken 3 stuks 98

Hachévlees 300 gram lOO

Magere speklappen 500 gram 1 9 O

Klapstuk met been 500 gram 21 0

Bieflappen 250 gram 2Oö

Malse riblappen 500 gram nu slechts 3/8

DENK AAN UW DIEPVRIES
deze week nog dezelfde prijzen

Haagse leverworst 150 gram 69
Snij worst 150 gram 89
Palingworst 150 gram 79
Tongeworst 150 gram 79

Gho&JhJt& &n £huit
Bloemkool per stuk 129

Mandarijnen 10 voor 129

Sinaasappels 12 voor 179

Bananen 1 kg 79

Golden Delicious 3 kg 105

Gesneden groene kool 500 gram 29

GROENTE- EN VLEESREKLAME TOT EN MET ZATERDAG

Grote flacon

Lux afwasmiddel
nu met

22 cent korting

Heel kilo

Pipo
chocoladehagel

nu

298

3 blikjes

vruchten
abrikozen, perziken

of fruitsalade

169

Kersenbonbons
150 gram

1O9

3 gezinsflessen

gazeuse
voor

79

Calvé

zoute pinda's
van 125 nu

118

2 flessen

Up-drank

79

Groot pak

Elite-haver
175 gram

139

Heel kilo

grof gebroken

rust
98

Hellema

nootkransjes
theekransjes

2 1pak samen

98
Knakworst 4| f^ £t
Ant. Hunink blik a 10 stuks 1 \J +9

Blik mandarijntjes Q £*
van 122 nu W O

^^ ^^
Victoria penny waf els ^>É^

\\j bllllvS ^^Ê^^P ^^^^"
^^ ^«-

FruDO taartbodems jFQ
6 stuks m *9

Pakje lange vingers 45 |C
nu slechts \9 %^

Maggi groentesoep f\f%
2 zakjes Zrl3l

50 gram nootmuskaat fi^C^
van 122 nu OÏT

200 gram rumkransjes 4j ̂ % C
geen 119 maar I \f %^

4 stukjes
200 gram heerlijkeD J

karnemelkzeep
176 pindarotsjes

nu met gratis

h -washandje

12 grote

Gotische kaarsen

355

Kerstboom-
standaard

nu

198
zo lang de voorraad

strekt

Literblik

sperciebonen

89

elk 2e blik

49

Vin Blanc

landwiin

van 265 nu

195

Grote fles slaolie 1 ^ Q
van 159 voor ' ** *

2 grote rollen Ment hol plus VJQ
van 70 nu ^W ̂ 9

2 zakjes vruchtengries 70
mi'l v < » i > l \ i'l K'l i 1 < M l wl i ' i ' i l l w ^Ê toi^rI I H 1 VCCl Vllll^lIlClI SlCdllR

2 zakjes Gilda drop 7Q
van 98 nu m +9

Tolet luchtverfrisser O>i K
trekautomaat nu ld^T%^

Groot leverpastei 4 fi\ C
2 blikken 1 V 9

Koen Visser nasi en bami 4 |ff f\
van 198 nu 1 \9 ir

Extra kwaliteit jam 4 4 A
geen 154 maar 1 1 ̂ 9

Smarius

eierbeschuit
2 rollen

59

Unox kcurpak

rookworst
'' "*l 1 < r i * ' i i > i^'f\' V I tl III

149
350 gram

189

Van Welzen

koekjes
diverse soorten

inu per zak

79

3/4 literpot

rode bieten
65

elke 2e pot

33



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de 'geboor-
te van ons dochtertje en
zusje
YVONNE
G. H. Boers
J. Boers-Gerritsen
Karin
Vorden, 7 december 1969
De Hanekamp 13

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeau's ter
gelegenheid van ons 25-
jarig 'huwelijk ontvangen
betuigen wij onze harte-
lijke dank.
A. G. Winkels
J. H. Winkels-Peters
Vorden, december 1969
Almenseweg 40

Voor de vele blijken van
belangstelling en
ca'deau's bij ons 25-jarig
huwelijk ontvangen, be-
tuigen wij onze hartelijke
dank.
B. H. M. Schepers
B. J. Schepers-

Haggeman
Vorden, december 1969
B.v. Hackfortweg 41

Voor uw blijk van mede-
leven die wij mochten
ontvangen na het overlij-
den van mijn vrouw en
onze moeder
Wilhelmina Hendrika
Lichtenberg-Elsebroek
betuigen wij u onze op-
rechte dank.
Uit al'ler naam:
W. A. Lichtenberg

en kinderen
Vorden, december 1969
B 17

Te koop: partij mooie
kerstbomen
Peppelman, Kerkhoflaan
Vorden

Telefonisch aangesloten:
D. Morde, B.v. Hackfort-
weg 73 - Vorden
onder nr 1970

\Vij vernieuwen voor u
ritsen in pantalons, rok-
ken, windjacks enz.
Ook verkorten wij win-
termantels, rokken en
japonnen!
STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

VOORAL UW

GERRIT HIDDINK

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: de helft of vier-
de<ls van een dik bevlees-
de koe en 2 tomen afge-
wende biggen
A. J. Vruggink, Riethuis
Delden

Te koop: wegens aan-
schaf gas Siegler Olie-
haard met thermostaat
voor grote kamer en een
olie-huishoudkachel en 'n
elektrisch fornuis 'Pre'lec-
ta' a U es in prima staat
Hengelosew. l, tel. 1283

Biedt zich aan: chauf feur
zowel personen- als
vrachtauto's. Te bevr.
bureau Contact

Kerstbomen te koop
f 1,50 per stuk

H. J. Vélhorst
Raadhuisstraat 32
Vorden

ATTENTIE!
Bestel nu reeds uw
kerstkalkoen, kip, haan-
tje en diverse soorten
wild bij:

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Te koop: jonge herder
E. Gotink E 99, Vorden
telefoon 6630

Te koop: BB-biggen
Ned. landvarken
G. Vliem
de Eersteling B 13

MINIE KORNEGOOR

geven, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking D.V. zal plaatsvinden op
vrijdag 12 december a.s. om 11.00 uur
ten gemeen tehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
l lervormde kerk te Wichmond door de
weieerwaarde heer ds. C. Fortgens.

Vorden, Almenseweg 3
Vierakker, Koekoekstraat 21
december 1969

Toekomstig adres: Het Jebbink 34 te
Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in eafé-
restaurant Concordia te Hengelo G.

feeeeeKODmomccK)^^
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WIM REMMERS
en
GERRIE KRANENBARG

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op dinsdag 16 december a.s. om 15.00
uur ten gemeentehuize te Ruurlo.

Vorden, Nieuwstad 58
Ruurlo, 't Rikkelder 16
december 1969

Toekomstig adres: Amerstraat 56,
Deventer.

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in hotel
Avenarius te Ruurlo.

Inplaats van kaarten

l HERBERT FORM

J en
I MARGA JANSEN

trouwen op woensdag 17 december a.s.
om 14.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerke l i jke inzegening zal plaatsvin-
den om 15.00 uur in de Christus Koning-
kerk te Vorden.

< > Toekomstig adres:
i Prins Wil lem Alcxamlerpark 500,

il Veenendaal.

Receptie van 17.30 tot 19.00 uur in res-
tauran t Schoenaker, Kranenburg-Vorden

WV&KXK^^

Inplaats van kaarten

JAN KOOPMAN
en
GERRY WOLFERINK

hebben de eer, mede namens wederzijd-
se ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatshebben op donderdag 18
deeember a.s. om 14.30 uur ten gemcen-
tehuize te Borculo.

Gelselaar , O 14a
Vorden, Berend van l lacktortweg 7

december 1%()

Voorlopig adres: O 14a, Gelselaar.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in caïé
llassink te Noorddijk.

Ij'".•—'—'-ï-

HENNIE ROSSEL
en
GERRY KLEIN GELTINK

hebben het genoegen, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voor-
nemen in het huweli jk te treden op vrij-
dag 19 deeember om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Kerkel i jke inzegening om 14.00 uur in de
l lervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. .1. I I . Jansen.

Vorden, december 19o9
D 74 - C 20

Toekomstig adres: Bevrijdingsstraat 28,
Wageningen

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in caté-
restaurant ,,'t Wapen van 't Medler"
E 108, Vorden.

DINSDAGMIDDAG 16 DECEMBER NA
12 UUR

gesloten
wegens familie-omstandigheden

REMMERS Nieuwstad

Inphuits van kaarten

JAN LENSELINK
en
ADRIANA VROEGINDEWEIJ

geven kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, dat D.V. zaterdag 20 deeember
a.s. om 13.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden voltrokken zal worden.

Kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in
de Gereformeerde kerk te Vorden om
13.30 uur door de weieerwaarde heer ds.
Th. P. van Belzen.

Vorden, Almenseweg 42
Emmeloord, De Tros 20
deeember 19ö9

Voorlopig adres: De Tros 20,
Emmeloord.

Toekomstig adres: Postbus 506 Parama-
ribo Suriname.

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.00
tot 17.00 uur in eafé-restaurant „'t Wa-
pen van Vorden" (F. P. Smi).

;
I ANKIE VAN ZEIJTS

Nu goedkoper dan ooit!

Blauwe asbest GOLFPLATEN
lengten 153 - 183 - 213 - 248 cm direkt uit eigen

voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF CENTRUM
TEL. 1486

HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN

GERRIT DROPPERS

hebben het genoegen, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden D.V. op
dinsdag 23 december a.s. om 14.00 uur
in het gemeentehuis te Warnsveld.
Kerkel i jke inzegening om 14.30 uur in de
l lervormde kerk te Warnsveld door de
weieerwaarde heer ds. P. M. Horgers.

Vorden, Berend van l lacktortweg l
Warnsveld, Koekoekboomseweg 9
deeember 1969

Toekomstig adres: Berend van l lack-
fortweg l, Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in eafé-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Ver. ophaaldienst voor

huisafval
In verband met het besluit van de
vergadering op 20 januari 1%9
en het definit ieve besluit van de
vergadering op 17 maart 1969 tot
opheffing van de vereniging op 31
december 1%9, deelt het bestuur
nogmaals aan de leden mede, dat
na genoemde datum

BELANGRIJK
MEUBELNIEUWS1

GEDURENDE DE FEESTMAAND DECEMBER
GEVEN WIJ OP ALLE VOORRADIGE MEU
BELEN BIJ KONTANTE BETALING

70% korting
ZIE ONZE GROTE VOORRAAD

Bankstellen

Slaapkamers

Bergmeubelen

Salonkasten

Eethoekstoelen

Tafels en bijzettafels
ZOWEL IN MODERN ALS KLASSIEKE
UITVOERING

PRIMA KWALITEIT EN ... VOORDELIGE
PRIJZEN

UW ZAAK

geen huisafval meer

wordt opgehaald
l Iet bestuur.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Weer een nieuwe Audi-uitvoering:

Audi 100 2-deurs.
Een nieuwe Audi 100-uitvoering! Met nog meer het accent op het
comfortabele en sportieve rijden. De Audi veroverde ongekend snel
de markt. Zo snel zelfs dat men hem tegenwoordig tijdig moet
bestellen. Maar dan heeft men ook een wagen die met gemak aan
alle moderne eisen voldoet: Een 4-takt 100 pk motor - voorwiel-
aandrijving - zorgt voor een top- en kruissnelheid van 170 km per uur.
Sportieve acceleratie: 0-80 km in 8.0 sek. 0-100 km in 11.9 sek..

Uitgekiende wielophanging en vering. Een veiligheidschassis met
onvervormbare veiligheidscabine. bekrachtigde schijfremmen vóór en
bekrachtigde trommelremmen achter in gescheiden systeem. We
zouden er u nog veel meer over kunnen vertellen. Maar raadpleeg
liever onze dealers bij u in de buurt. __ .̂ v-w^
Dan kunt u meteen een proefrit maken. Jm • m^mm \JjJD
Weet u meteen zelf wat de Audi waard is. AudiAUTQ UNION

Importeur: (M) HartNibbrig&GreeveN.V. Postbus44,Sassenheim, tel.02532-8441

FA W. J. VERHAAGEN EN ZN
RIJKSSTRAATWEG 91 - WARNSVELD - TEL. (05750) 2293



oor

wollen-, terlenka-,

gewatteerde en

elektrische dekens

naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Het Jeugdcentrum

wordt verbouwd
daarom moet de oude in-
ventaris er uit.

A.s. zaterdag 11.00 uur ver-
koping van o.a.

hout, oud ijzer, assen, ramen
stalen bureau, telmachine,
stoelen, magazijnrekken,
gietijzeren radiator, drums,
diverse kisten, pijpen, grind,
deuren, kluisdeur.

Open om 11.00 uur.

Briefjes inleveren voor 12.00 uur.
Weghalen voor 15.00 uur.

BEATCLUB „TURN"

PRESENTEERT A.S.

ZATERDAG 13 DEC.

PALACE
Aanvang 19.30 uur

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

Helde Smid'
Hengelo F 61 Halle, Halle-Heideweg 16

Speciaal voor:

SENIOR MELKMACHINES
alle onderdelen

LOOPLAMP
met 10 m snoer en schakelaar
26%. korting ƒ 14,50

KRUIWAGENS
vanaf 80 liter ƒ 67,50

ZEUGENKOOI
(zwaar) ƒ 90,—

GOUDLANDPLOEG
(verrassing, bel even 05753-7271)

DIEPVRIES
bekend merk
korting van ƒ 175,— tot ƒ 260,—

KOELKAST
ruim 20% plus 20% verhoging na
1969

is 40% winst voor u !

Buurtvereniging Delden
houdt zaterdag 13 december a.s.
haar jaarlijkse

instuifavond
in café 't Zwaantje aanvang 19.30
uur.

SCHIETEN, SJOELEN, BALGOOIEN enz.

l iet bestuur.

De Raif f eisenbank
Is goed voor umi geld...

Ook voor het geld
van vde Zilvervloot'.

Wie bij ons spaart met het Ideaal-
Spaarplan 'de Zilvervloot' krijgt

natuurlijk rente. Maar de overheid doet
er nog een schepje bovenop:

10% premie over het gespaarde én de
aantrekkelijke bankrente. Dus een gulden cadeau bij elk tientje.

Dat is de Zilvervloot. Hét spaarplan voor jonge mensen van
15 t/m 20 jaar. Kom morgen eens langs. Voor inlichtingen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888 - Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

VRIJETIJDSELEDIM
SPORTIEVE TRUIEN, VESTEN, PULLOVERS
VELOUR SWEATERS EN PULLI'S

HELANCA, TERLENKA EN WOLLEN PANTA-
LONS, SPIJKERBROEKEN

HELANCA TRAININGSPAKKEN, OOK MET BIES
DUIVELCAPS, SCOOTER- EN SCHAATSMUTSEN,
SJAALS

JANUS NOORSE WOLLEN KOUSEN EN SOKKEN
ZEILJACKS, PONCHO'S, FIETSCAPES, REGEN-
PAKKEN

- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Attentie!
Vrijdagavond kunnen v.a. 8 uur

in het Nutsgebouw de bonnen

van de Sint Nicolaasaktie worden

ingeleverd, de laatste voor de

uitbetaling van 100 exemplaren a

ƒ 1.50 in een enveloppe zonder

puzzle.

Om 9.15 uur is de trekking van 100

prijzen a ƒ 10,-9 hiervoor staat een

bus in IJssalon Boersma,

Het bestuur

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds- -iocltrcffend!

Zutphenseweg - Vorden

Uitnodiging
A l l e bejaarden ui t de gemeente
worden uitgenodigd tot b i jwoning
van de

Kerstmiddaiï
op donderdag 18 december om
14.15 uur in de zaal van „'t Wa-
pen van Vorden".

Ind ien noodzakelijk kunnen min
derval iden gehaald en gebraeht
worden. Opgave hiervoor bij i n e j .
T. Meinen, . l u l i a n a l a a n l , telefoon
1041.

voor eigen leden in de zaal van
„'t Wapen van Vorden". Aanvang
19.30 uur. Komt allen !

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

RAADHUISSTR.. VORDEN
na 18.00 uur Raadhuiss t raa t 15

Bama-sokkets
in uw rubberlaarzen
voor warme voeten

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor ons a/s drukker wordt het einde mn het
oude jaar ook een zeer drukke tijd. Talloze klan-
ten willen nog net voor het nieuwe jaar hun druk-
werken gereed hebben, hetgeen inhoud dat er ook
bij ons in deze dagen een 'piek' is. Bezorg juist
daarom uw advertenties svp op tijd. Dank u!

Wesselink's
Betonfabriek N.V.
SCHEGGERTDUK 5 — ALMEN

vraagt voor SPOEDIGE indienst-
treding een aantal

flinke
ongeschoolde
arbeidskrachten
Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Vast werk ook gedurende de
wintermaanden.

Aanmelden dagelijks aan de fabriek o t' tele-
fonisch 05751 250 of 05750-4336

Gezien het grote aantal opgaven voor een Kertsbrood of Kerstkrans, belooft onze
Kerstaktie wederom 'n groot sukses te worden DUS K O O P T I N DE ̂ ^^s
/ volle kaart = Kerstbrood, 2 volle kaarten = Kerstkrans met zuivere amandelspijs

Bestellingen tot uiterlijk 20 december bij Brood- en Banketbakkerij van Groningen - Dorpsstraat.
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WILT Ü EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Laat uw binnenwerk (Schildersbedrijf Van der Wal N.V.)
schilderen in verband met subsidie in de periode van 2 de-
cember 1969 tot en met 7 maart 1970

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ l .000—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

H.H. VEEHOUDERS
Voor tepel-
beschermers voor
uw koeien,
het adres:

G. W. LUIMES
Vorden

Voor
elk doel

verf en behang
van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Profijt
AANBIEDING

Stereo langspeel
GRAMMOFOON-
PLAAT

Gelukkig Kerstfeest
een komplete serie
Kerstliederen, ge/on-
gen door kinder- en
gemengde koren met
orkest , orgel en inge-
luid door kerstklok-
ken voor maar

ƒ 4,95
James Last stereo
langspeelplaat

ƒ 12,80
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Vachtlaarzen
nu nog volop voorraad

prijzen vanaf ƒ 27.90

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

3 pakjes Spar margarine
l pot JONKER FRIS AUGURKEN

l pot SPAR JAM

l SPAR ONTBIJTKOEK

l vacuüm rookworst
l blik DOPERWTEN FIJN

l blik GEHAKTBALLEN IN
TOMATENSAUS

8 GROTE SINAASAPPELS W

500 gram JONGE KAAS

3 KAARSEN GRATIS BIJ GROTE ZAK GOLDEN
WONDER CHIPS ^

200 gram boerenmetworst

95
van 115 voor 99

van 117 voor 98

79

van 110 voor 98

van 165 voor 98

99

DE SPAR'
KOPEN BIJ'DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41

Voor goede
rijwiclrcparatic naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

COMBINATIE
CASSETTE
met transistorradio

ƒ 310,-

ƒ. J. SLAGER

Burg. Gallée-
straat

Voor de blijken van me-
deleven die wij mochten
ontvangen na het over-
lijden van mijn vrouw en
on/c moeder

Wilhelmina Hendrika
Lichtenberg-Elsebroek

betuigen wij onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
W. A. Lichtenberg
en kinderen

Vorden, december 1969
B 17

KOOPT IN
VERLICHT
VORDEN

Wintertijd

Leestijd
Kies uit on/e grote sorte-
ring:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn

D. Roersma
Dorpsstr. 6, tel. 1553

adidas
Manden

voo tbn lschoen
U 01 kampioenen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor ons als drukker wordt het einde van het
oude jaar ook een zeer drukke tijd. Talloze klan-
ten willen nog net voor het nieuwe jaar hun druk-
werken gereed hebben, hetgeen inhoud dat er ook
bij ons in deze dagen een 'piek' is. Bezorg juist
daarom uw advertenties svp op tijd. Dank u!

Vordens Dameskoor
De heren supportersvereniging van 'het Vordens
Dameskoor organiseerde een feestavond voor de
dames in café Eykelkamp ('t Medler). Ook kwam
per extra trein Sint Nicolaas en Zwarte Piet op
het feest aan. Vele dames stonden in het grote boek
en zelfs enige heren. Piet strooide met gulle hand.
Even werden de rollen omgekeerd en moesten de
heren hun zangkunst waar maken, gedirigeerd door
de heer Schierboom. Hierna vertrokken de hoge
gasten terug naar Spanje.
Men bleef nog gezellig bijeen om een dansje te
maken met muziek van de heer Wolsing. De gebr.
Eykelkamp gaven nog en'kele zangnummers ten
gehore waar iedereen stil van werd. Er werd ruim-
sdhoots getrakteerd. Heren supporters vanaf deze
plaats hartelijk dank namens het Vordens Dames-
koor voor de gezellige avond.

VORDENS TONEEL
Op zaterdag 6 december werd door de leden van
Vordens Toneel met thun familieleden in de koifie-
kamer van het nut, een gezellige Sinterklaasavond
gehouden.
Nadat de voorzitster mevr. Schuppers een kort
welkomswoord had gesproken en speciaal de nieu-
we leden van 'het pasopgerichte Jeugdtoneel veel
sukses en plezier bij de vereniging toewenste, kre-
gen alle aanwezigen van Sinterklaas een geschenk
met een toepasselijk gedicht.
Mej. Schumaker deelde de pakjes rond en ieder-
een moest zijn gedicht voor lezen wat de nodige
hilariteit gaf.
De jeugdleden die allen aanwezig waren, kregen
ook een leuk geschenk van de sint, de meisjes een
schilderijtje en de jongens een etui met kam. Nadat
alle pakjes en 'gedichten bekeken waren, werd er
geklaverjast, gesjoeld en getafeltennist. De heer
Wentink zorgde voor de verfrissingen. De diverse
liedjes werden goed gezongen en 'het pandverbeu-
ren was ook leuk. Om half twaalf was Ihet af-
gelopen en de gekombineerde kontakt-sinterklaas
avond weer goed geslaegd.

JEUGDCENTRUM
Een dezer dagen zal een begin worden gemaakt
met de werkzaamheden voor 'het jeugdcentrum.
Het streven is om binnen 5 maanden dit gebouw
op te kunnen leveren. Aannemer is Groot Roessin'k
timmer en metselwerk, schilderwerk fa Greuters,
elektra fa Klein Lebbink Wichmond, loodgieters-
werk fa Pongers, centrale verwarming Gems. Met
de verbouwing is een bedrag gemoeid van liefst
f 106.700,-. Oorspronkelijk lag dit bedrag ongeveer
f 15.000,- hoger, maar gelukkig kon hier en daar
bezuinigd worden, alJn de voorz. Stichting Jeugd-
centrum de heer GeeWen.
A.s. zaterdag is er gelegenheid tot het kopen van
aanwezige restanten in de oude Empofabriek zoals
kisten bureaustoelen enz Met het inkasseren van de
donatiegelden is de S^khting ook bijna k'laar. Hier
en daar dienen nog IKele gelden te moeten wor-
den voldaan, maar men verwacht dat alles spoedig
'binnen' za1! zijn.

BEJAARDEN KWAMEN BIJEEN

De Bond voor Staatspensionering afd. Vorden or-
ganiseerden in café De Zon en Sint Nicolaasbij-
eenkomst voor de bejaarden. Er werd op gewezen
dat de rekreatiemiddagen van de bejaarden ook
bezocht kunnen worden door niet leden van de
Bond. Het doel en het streven is nl. om alle be-
jaarden een prettige middag te bezorgen waar geen
kosten aan verbonden zijn.

Nadat op deze middag koff ie en gebak was aan-
geboden, versdheen de sint met zijn zwarte piet.
Deze sprak er zijn vreugde over uit, dat er zovele
dames en heren aanwezig waren. Om de uitbrei-
ding van de spelmogelij'kheden schonk de sint,
nadat de heren Stappert en Harwich een liedje
hadden gezongen, enige leuke spelletjes o.a. een
schaakbord, mens erger je niet, enz. Mevr. Hart-
man en de heer Onland kregen van de sint bloe-
men aangeboden. De heer Harwich bracht sint en
piet dank voor het bezoek en de aangeboden ka-
do's. Tijdens de beoefening der verschillende spel-
letjes werden nogmaals enige konsumpties aan-
geboden. Het geheel kenmerkte zich als een ec'ht
intieme middag welke bij alle bejaarden zeer in de
smaak viel.

CIRCULAIRE
Begin oktober hebben de heren Verstoep, Sikkens
en De Gruyter de sportverenigingen in Vorden
een circulaire gezonden, waarin de gedachte werd
geopperd om in Vorden te komen tot één sport-
vereniging. Voor woensdagavond 17 december heb-
ben genoemde heren nu de sportverenigingen in
Vorden uitgenodigd voor een bespreking in café
Eskes. Of één sportvereniging in Vorden een haal-

Nagekomen familieadvertentie

l leden ging van ons heen, mijn geliefde man
onze lieve vader en opa

GERHARD JAN BARENDSEN

in de ouderdom van 79 jaar.

Vorden: H. C. Mulder-Barendsen

Varsseveld: T. C. Barendsen-Hoekstra
11. Mulder
Gineke
Harry
Paul
Rineke

Vorden, 10 december 1969
Burg. Galléestraat 4

De teraardebestelling /al plaatshebben za-
terdag 13 december om 13.00 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Liever geen be/oek.

bare kaart is, zal dan moeten blifken. Andere mo-
gelijkheden zijn bv. een sportraad of sportkom-
m'issie. Hoe het ook zij, het initiatief van genoemde
heren om de sport te 'bundelen' in Vorden is lof-
waardig te noemen.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker
ledere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

11 dec. 14.15 bej.kring nutsgebouw
13 dec. Oliebollena'ktie gezamenlijke ver-

enigingen Wildenborch ten bate
van de Kapel Wildenborch

13 dec. Jaarlijkse instuifavond buurtver-
eniging Delden in café
,,'t Zwaantje"

15 dec. Kerstfeest Vrouw.ver. Wild.borch
15 dec. KPO-avond voor bejaarden in

zaal Schoenaker
16 dec. Kerstfeest Ned. Chr. Vrouwen-

bond in zaal Eskes
17 dec. KPO-avond voor bejaarden in

zaal Schoenaker
18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstmiddag bejaarden
18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstavond eigen leden
18 en 20 dec. Jaarfeest CJV Wildenborch
22 dec. Herv. Vrouwengr. Linde
23 dec. Herv. Vrouwengroep dorp
23 dec. Kerstklaverjastoernooi v.v. Vor-

den in de kantine
l jan. Nieuwjaarsreceptie v.v. Vorden

in de kantine
5 jan. Rekreariemiddag voor bejaarden

Bond van Staatspensïonering
10 jan. Dansavond v.v. Vorden in de zaal

van ,,'t Wapen van Vorden"

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

NIEUW LICHTPUNT AAN VUILESTRAAT

De bewoners van de Vuiesltraat - de weg die van-
af de Kranenburg via de onbewaakte spoorweg-
overgang naar het Linde loopt - hebben een blij-
vende Sint Nicolaassurprise gekregen. Dankzij de
bemiddeling van de buurtvereniging Kranenburgs
Belang werd door de gemeentene dezer dagen een
nieuw lichtpunt geplaatst op het punt waar de
Vui'lestraat begint. De bewoners die van deze weg
gebruik maken en de aangelanden, zijn hiervoor
zeer erkentelijk temeer daar men juist voor de
„donkere dagen voor Kerstmis" weer licht in de
duisternis heeft.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Witkampers l—Vorden 1; Vorden 2—Grol 2;
Vorden 3—Markelo 3; De Hoven 4—Vorden 4;
Vorden 5—Angerlo 2.

maak van uw huis een thuis...
Iaat ons u adviseren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

MODERNE
EETKAMER
Aan de fraaie tafel met uit-
trekblad, kunt u uw gasten
ontvangen. Gemaakt van
teak. Prijs f 175,-

DRESSOIR
met veelzijdige mogelijk-
heden. Naar keus in teak of
palissander (met bijbeta-
ling). Voorzien van prach-
tige handgrepen en spe-
ciale bestekladen.

Prijs f420,-
De luxueuse stoelen
van teak hebben rug en
zitting van Skai.

Prijs f 68,-



Zondagmiddag 14 december

Vorden2 - Grol 2
(Groenlo)

aanvang 14.30 uur

,De Heide Smid'
F 61 Hengelo - Telefoon 05753-7271

ZOEF - ZOEF - ZOEF - ZOEF

Tot 31 december 's middags 4 uur

15% KORTING
op alle soorten

BATTERIJEN ook lekvrij
ACCU'S
BANDEN
KLOMPEN

ZAKLANTAARNS
LAMPEN
ELEKTRISCHE DEKENS
KERSTBOOMVERLICHTING
STRAALKACHELS
ENZ.

ALLE GEREEDSCHAP
ALLE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
WAS- EN DROOGAUTOMATEN ENZ.
Geen korting maar een weggeefprijs

Bij ons geen Stoplichten en brug-
gen, wel ruimte voor uw step of
Apollo, aangeboden door

Gebr. Wisselink
Hengelo - Halle

Inversa textiel
100% gegarandeerd
textiel

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER

heeft nog uit beperkte voor-
raad leverbaar:

mooie gele Gol-

den Delicious
vanaf ƒ 5,— per kist.

Cïrote bestellingen worden
aan huis bezorgd.

Verkooptijden:

Vrijdagsavonds ten hui/e
van J. Lucassen D 153 vanaf
17.30 uur. Zaterdagmorgens
in de sehuur bij Huize Med-
ler van 8.30 tot 12.00 uur.

J. W. Lucassen
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

Jaarfeest CJV Wildenborch
op donderdag 18 en zaterdag 20
december om 19.30 uur in de Ka-
pel.

Opgevoerd zal worden het
toneelspel

in 3 bedrijven door Martin van
Spaandonk.

KOMT ALLEN !

Entree ƒ 1,75 p. p.

Prettige feestdagen
Zorg voor goed beeld, kleur en geluid

DECEMBERVOORDEEl
TELEVISIE 63 cm zwart-wit met inruil ƒ 499,-

Kleurentelevisie
56 EN 63 CM BEELD VOORRADIG

VRAAG DEMONSTRATIE BIJ U THUIS

RADIO MET FM voor lichtnetaansluiting ƒ 185,—

RADIO „STEREO" met twee luidsprekerboxen ƒ 525,—

RADIOTRANSISTOR vanaf ƒ 39,95

BANDRECORDER kompleet met toebehoren ƒ 239,—

PLATENSPELER MET VERSTERKER
BOVENDIEN GRATIS l LANGSPEELPLAAT

NAAR KEUZE UIT ONS ASSORTIMENT ƒ 129,—

PLATENSPELER „PHILIPS"
MET GRATIS 2 LANGSPEELPLATEN ƒ 159,—

GRAMMOFOONPLATEN langspeelplaat Kerstliederen ƒ 4,95

„JAMES LAST" STEREO LANGSPEELPLAAT ƒ 12,80

Nu gezelligheid kopen voor de feestdagen

GEJS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

achter
een moderne

macffine-
niet te zwaar
werk-zéker

geld verdienen -
dat zegt

echt wel iets

Ga zelf maar na! In onze hypermoderne kabelfabriek te
Lochem doen de modernste macj^nes 95% van het werk
voor u. Werkt u in een schone, ^prije omgeving. Geniet
u de moderne zorg van een bijdetijds bedrijf, dat nauw-
keurig is afgestemd op het werk waarvoor u gevraagd
wordt. En dat allemaal voor zeker geld. Inderdaad. Want
de kabelindustrie is een industrie met toekomst. Biedt
duidelijke zekere arbeidsplaatsei^B

daarom nodigen wij
f |inke,verantwoordelijke werkers
uit om eens duchtig te komen praten
Over een flink loon bijvoorbeeld. 5-Daagse werkweek in
een 2 of 3-ploegendienst. Reisvergoeding. Gratis werk-
kleding. Cantine-service. Winstdeling. De mogelijkheid tot
riant wonen in het Lochemse. Kortom, over alles wat de
werker-van-vandaag bezighoudt en interesseert. Kom er
over praten. Aanmeldingen dagelijks aan ons kantoor te
Lochem, Kwinkweerd 3, of telefonisch (05730) 2147. Vragen
naar de heer Heinen. Wij zijn er graag voor u.

twentsche kabelfabriek
lOClCfll

Dames,
DKZK W K K K I I K B H E N WIJ
VOOR U

zeer voordelige
jumpers en vesten

EXTRA KWALITEIT
Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt 500 gram 2,25
Verse worst 500 gram 2,60
Boterhamw. 100 gram 30

Ontbijtspek 100 gram 60

Tongeworst 100 gram 60
Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram 298

Balkenbrij 50 et. per pond
Pond zuurkool plus
V2 pond fijne rookworst 1,40

Fijne rookworst
500 gram 225

Haantjes 325

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Flinke bijverdienste
Grote maatschappij voor begra-
fenis en levensverzekering vraagt
voor Vorden een aktieve

agent-inkasseerder
BRIEVEN ONDER NO. 37-1 BUREAU
CONTACT

A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG

bij aankoop van een
handtasje
100 ZD-zegels gratis

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

WEGENS FAMILIEFEEST A.S.
DONDERDAG 11 DECEMBER

de gehele dag

gesloten

FA WILTINK
1 1 et l loge 2(> - Vorden

Fa Gebr. Eykelkamp
( ' ü t c res taurant - K 108 Vorden

A.S. VRIJDAGAVOND 12 DE-
CEMBER NA 17.00 UUR

12 december: Laatste trekking St Nicolaas-aktie der Vordense
Winkeliersvereniging - Lever nu uw bonnen in en win een prijs!


