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Kinderpuzzel: wat zit er in die kerstballen?

\

leder van jullie vindt het natuurlijk leuk om te helpen de
kerstboom te versieren. Hier zie je dan drie grote ballen en

O, wou je die er al meteen in hangen? Even wachten
nog, want je weet nog niet dat het heel bijzondere ballen
zijn! In elk ervan zit namelijk de naam verborgen van nog
„iets" waarmee je de boom mooier kunt maken. Hoe je die
namen vinden kunt? Luister goed! De beginletters van de in
de eerste bal getekende dieren vormen in de volgorde 1, 2,
3 en 4 de naam van het eerste woord.

Door de doolhof
Als je vervolgens je in de doolhof begeeft, vind je, als je
goed loopt, onderweg letters die samen het tweede woord
vormen.

En een geheimschrift
De derde bal tenslotte bevat geheimschrift! We hebben de
letters van het alfabet door cijfers vervangen bv. A is 6;
B is 18; C is 27 enz. (Dit zijn niet de echte cijfers hoor,
we namen deze maarals voorbeeld!) en vragen jullie nu uit
te zoeken wat het derde woord is wat op die wijze ontstaat.
Veel sukses! (Nadruk verboden)

Z I L V E R W I T E D E L S T A A L .

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-
dagvan 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Deze week vervolgen wij:
1. het uittreksel uit de aanbiedingsbrief van b&w

behorende bij de gemeentebegroting 1975, en
geven verder een uiteenzetting over:

2. de brandveiligheidsaspekten met betrekking tot
kerstbomen en

3. het afschieten van vuurwerk, terwijl
4. eveneens nog wordt gewezen op bepalingen over

de verkoop en het gebruik van vuurwerk.

B/w schrijven in de aanbiedingsbrief letterlijk het
volgende

Ad 1)
VOLKSHUISVESTING EN
RUIMTELIJKE ORDENING

Volkshuisvesting
Zoals u bekend is, heeft sedert eind 1972 een grote
stagnatie in de bouw van woningwetwoningen (en
premiewoningen) plaats gevonden. De redenen hier-
voor waren: het niet voorhanden zijn van een in
kracht van gewijsde gegaan (d.w.z. geheel geldend)
bestemmingsplan en het ontbreken van bouwgrond.
Sedert het vroege vooriaar van 1974 zijn evenwel
twee van kracht zijnde bestemmingsplannen voor
woningbouw aanwezig (t.w. de bestemmingsplannen
Brinkerhof 1973 T „Brinkerhof" en nr 2
..Hoetinkhof"); bovendien is de gemeente Vorden
begin oktober jl. volledig eigenaar van de gronden
in plan Brinkerhof nr I geworden: de eigenaars van
de grond, die vanwege een testamentaire bepaling
niet minnelijk aan de gemeente mochten/konden
verkopen, hebben een grote mate van medewerking
aan de noodzakelijke onteigeningsprocedure ver-
leend, terwijl ook de pachters der gronden een posi-
tieve houding ten opzichte van de gemeentelijke
pnnkoopprocedure hebben getoond.
Eén en ander hield in, dat in de maand oktober
1974 kon worden begonnen met de aanbesteding
v^or het bouwrijp maken van het plan.
Zodra de grond in bouwrijpe staat is gebracht, kan
met de bouw van nieuwe woningwetwoningen een
begin worden gemaakt; de woningbouwvereniging
Thuis Best heeft vooralsnog 56 van dergelijke wo-
ningen op stapel staan. Daarnaast biedt het plan
de mogelijkheid voor de bouw van plm. 32 zgn.
premiewoningen en plm. 17 woningen in de zgn.
vrije sektor.
Het totale plan nr. I bevat tot het jaar 1977 dus
plm. 105 woningen. (Na 1977 dient te worden over-
gegaan tot bouw in plan nr. IT; zoals bovengesteld
is hiervoor reeds een geldend bestemmingsplan aan-
wezig, terwijl de hoop bestaat, dat medio/eind 1976
de benodigde grond via een inmiddels gestarte ont-
eigeningsprocedure gemeente-eigendom zal zijn.)
Na enige jaren van vrij grote inaktiviteit op de Vor-
dense bouwmarkt, lijkt dus nu een gestadige ont-
wikkeling van de woningbouw tot en met plm. het
i"»ar 1984 verzekerd.
Wat de woningnood betreft, merken wij het volgen-
de op:
Momenteel bedraagt het aantal woningzoekenden
ongeveer 180. Hiervan heeft ongeveer de helft geen

ekonomische of historische banden met Vorden of
maakt een andere woning vrij (bejaarden). Na het
gereedkomen van de 56 woningwetwoningen en de
24 door het bestuur van het bejaardencentrum te
bouwen bejaardenwoningen, zal dan ook de grootste
woningnood in onze gemeente wel zijn gelenigd. Zo-
als gebruikelijk, geven wij in deze rubriek eveneens
een overzicht van de wel plaatsgehad, c.q. nog
plaatsvindende woningbouwaktiviteiten in de diverse
bestemmingsplannen:

• in 1974 werd begonnen met de bouw van 14 be-
jaardenwoningen op de hoek van de Zutphense-
weg en de Berend van Hackfortweg en 2 aan de-
ze laatste weg; deze ^<|^fcigen zullen naar ver-
wachting eind 1974 gei^^ zijn;

• in de periode l oktober 1973 - l oktober 1974
zijn 27 niet-gesubsidieerde woningen gereed ge-
komen;

• op l oktober jl. waren in de gesubsidieerde sek-
tor 4 woningen in aa"j^^^r, en in de vrije sektor
17 woningen, terwijl {^ ,̂ o r 2 woningen grond
is verkocht;

• vanaf l oktober 1973 werd één winkel/woonhuis
afgebroken.

(N.B. in totaal werden in de periode l oktober 1973
• l oktober 1974 135 vergunningen voor allerlei

soorten bouwaktiviteiten afgegeven, waarvan onder
meer 36 voor agrarische bedrijfsopstallen.)

Ruimtelijke Ordening
Mede ter nadere (achtergrond-) informatie aan de
nieuwe raadsleden, geven wij een overzicht van (de
stand van zaken met betrekking tot) de bestem-
mingsplannen in Vorden:
• plan Buitengebied 1970; hoewel reeds in novem-

ber 1973 een zitting van de Raad van State heeft
plaatsgevonden over de tegen dit plan ingediende
beroepen, heeft de Kroon nog steeds geen uit-
spraak gedaan. Naar verwachting zal dit in 1975
wel gebeuren. De formele procedure voor het van
kracht worden van het plan heeft dan 5 jaar ge-
duurd (daarbij nog niet meegerekend de tijd voor
het ontwerpen van hee plan, en de tijd voor het
eventueel aanpassen van het plan aan de uit-
spraak van de Kroon);

• de plannen Brinkerhof 1973 nrs I en II zijn in-
middels volledig van kracht (zie hiervoor);

0 plan Herziening 1962; voor dit plan is een gehele
herziening, c.q. (wettelijk noodzakelijke) aanpas-
sing aan de huidige eisen in voorbereiding; naar
verwachting zal binnen afzienbare tijd het ont-
werpplan voor publikatie gereed zijn;

• het Komplan; de kommissie ter voorbereiding van
een bestemmingsplan voor de kom van het dorp
Vorden (d.i. een adviesorgaan aan ons kollege)
verkeert momenteel in een stadium van vaststel-
ling van de doelstellingen voor/uitgangspunten
van een dergelijk plan; alvorens evenwel tot een
definitief ontwerpplan kan worden gekomen, zal
geruime tijd van voorbereiding zijn verstreken;

• plan Kranenburg 1971; zoals ook reeds in de
aanbiedingsbrief van oktober 1973 is gesteld, is
dit plan nog niet geheel in kracht van gewijsde
gegaan vanwege één beroepschrift op de Kroon;
tot op heden is ons nog niet gebleken van een
spoedige afhandeling van dit beroep, zodat moet
worden gerekend op een (langdurige) bestendi-
ging van de huidige stand van zaken.

• de bestemmingsplannen Medler-Tol 1969 en Vor-
denNoord 1969 (Industrieterrein) vigeren volle-
dig, evenals plan Zuid 1969 (dat in de herziening
van plan Herziening 1962 zal worden opgeno-
men).

Ad 2)
BRANDVEILIGHEIDSASPEKTEN
MET BETREKKING TOT KERSTBOMEN
De kommandant van de brandweer geeft u de vol-
gende raadgevingen in verband met de komende
feestdagen (zie ook ad 3). Wij vragen uw extra aan-
dacht voor de brandveiligheid en de persoonlijke be-
veiliging, nu de feestdagen aan het eind van decem-

ber weer in aantocht zijn. Wij wijzen u in dit ver-
band op het volgende:

Kerstbomen
Een droge kerstboom vliegt eerder in de brand dan
een vochtige. Zorgt u daarom dat de boom vochtig
blijft door hem in het water of in vochtige aarde te
plaatsen en hem nu en dan met water te besproeien
bv. met een bloemenspuit.
Zorgt u er voor dat de kerstboom niet kan omval-
len, bv. door deze in een emmer met aarde te plaat-
sen of in één van de speciale daarvoor in de handel
zijnde voetpotten.
Plaats de boom zo ver mogelijk van kachels, deuren,
gordijnen en brandbare stoi
Een elektrische kerstboom^W:hting biedt grotere
veiligheid dan de ouder\y^|^^arsen, en verdient
daarom uit brandveilig]]^ ^^;»it de voorkeur.
Als toch brandende kaarsen „,"'ordeVi gebruikt, dient
te worden gelet op goede ^•P.'nlu -aders, terwijl de
verdere kerstboomversierirf||^fc|onbrandbaar dienen
te zijn. De kaarsen aan de r^penzijde van de boom
te plaatsen en niet boven elkaar.
Zet een emmer water met een spons of dweil klaar
om een begin van brand meteen te kunnen blussen.
Deze emmer moet direkt kunnen worden gebruikt,
dus niet worden geplaatst achter de boom of op een
andere niet bereikbare plaats.
Let bij het afsteken van koudvuurspetters op het
wegspatten van vonken.
Houdt kinderen in de gaten en laat hen niet met
de kaarsen spelen.
Houdt de boom steeds in de gaten als de kaarsen
branden en let op kinderen. Verlaat de kamer niet,
tenzij een andere volwassene deze taak overneemt.

Ad 3)
HET AFSCHIETEN VAN VUURWERK
OP OUDEJAARSAVOND
Laat uw kinderen niet met vuurwerk spelen en ver-
mijdt of beperk het gebruik door ouderen. Lees de
gebruiksaanwijzingen op vuurwerk. Volg die precies
op. Probeer niet zelf 't mooier te maken door rotjes
aan elkaar te knopen of andere gevaarlijke experi-
menten uit te voeren. Maak zelf geen vuurwerk. Dit
is onbetrouwbaar en daardoor levensgevaarlijk.
Gooi niet met vuurwerk. Denk ook om het gevaar
voor anderen. Probeer vuurwerk niet binnenshuis.
Vuurpijlen goed op te stellen, zodat deze vertikaal
de lucht in gaan. Alle vuurwerk in kleine hoeveel-
heden veilig opbergen. Liefst in een gesloten bus of
trcmmel (vrij naar een bericht in de Paladijn).

Ad 4)
VFRKOOP EN GEBRUIK VAN VUURWERK
Nu de jaarwisseling weer voor de deur staat wijzen
burgemeester en wethouders belanghebbenden nog-
maals op de bepalingen in de Algemene Politiever-
ordening over de verkoop en het gebruik van vuur-
werk.
Artikel 77 bepaalt onder meer dat het verboden is
vnnrwerk te verkopen, af te geven of te verstrekken.
V,"n deze bepaling kunnen burgemeester en wethou-
ders schriftelijk ontheffing verlenen. Voor dit jaar
is besloten de verkoop enz. toe te. staan op 30 en
31 december.
Verkoopvergunningen worden verleend onder de
volgende voorwaarden: het vuurwerk dient zodanig
verpakt te zijn. dat het niet voor onmiddllijk ge-
brnik kan worden aangewend; aan personen bene-
den de leeftijd van 16 jaar mag geen vuurwerk wor-
den vrkocht; voetzoekers en luchthuilers mogen niet
worden verkocht.
Artikel 79 bepaalt, dat het verboden is vuurwerk af
te steken of tot ontploffing te brengen. Dit verbod
^eldt niet op 31 december na 18.00 uur en op l
Januari vóór 2.00 uur. Verkopers en gebruikers van
vuurwerk dienen zich stipt aan deze bepalingen te
houden, daar anders proces verbaal zal worden op-
gemaakt.

Tot slot wenst het gemeentebestuur u allen pret-
tige, goede (en veilige) feestdagen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 22 december (4e Adventszondag)
10 uur ds. J. C. Krajenbrink, gezinsdienst voor Ad-
vent en Kerst m.m.v. de Wildenborchse school, zang-
groep Medlerschool, Hans en Monique Denkers (trom-
petten)

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 22 december (4e Adventszondag)
10 uur ds. J. Veenendaal
Het lied van de week is gezang 129 (Liedboek voor de
Kerken)

Dinsdagavond 24 december (Kerstavond)
23 uur Kerstnachtdienst, ds. J. B. Kuhlemeier met
medewerking van Sursum Corda

Woensdag 25 december (Ie Kerstdag)
10 uur ds. J. Veenendaal, de Kerstdienst;
19 uur Kerstfeest zondagsschool

Donderdag 26 december (2e Kerstdag)
10 uur gezamenlijke Kerstzangdienst, ds. J. C. Krajen-
brink met medewerking van Chr. Zangver. Excelsior,
koperblazers, Monique en Hans Denkers (trompetten),
zanggroep Medlerschool

Zondag 29 december
10 uur ds. R. van der Woude (Almen)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
22 december
10 uur ds. R. J. van de Veen, zendingsdienst tevens
kindernevendienst
19 uur ds. J. B. Kuhlemfiiei

24 december
23 uur Kerstnachtdienst in de Herv. kerk, voorganger
ds. J. B. Kuhlemeier
Ie Kerstdag
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier
15 uur Kerstfeestviering voor en met de kinderen
2e Kerstdag
10 uur gezamenlijke dienst in de Herv. kerk, voorgan-
ger ds. J. C. Krajenbrink
Zondag 29 december
10 uur ds. H. van Twillert te Holten tevens kinderne-
vendienst
19 uur ds. H. van Twillert te Holten

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche)
maandag 23 dec. om 20 uur boeteviering
dinsdag 24 dec. om 22.30 uur Nachtmis
woensdag 25 dec. om 10.30 uur dagmis (crèche)
donderdag 26 dec. om 10 uur eucharistieviering
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur en zondag 8 en 10 uur
maandag 23 dec. om 20 uur boeteviering
woensdag 25 dec. om 24 uur Nachtmis; om 8.30 uur
dageraadsmis; om 10.30 uur dagmis; om 15.00 uur
Kerstzang voor de kinderen van kleuter- en basisschool
donderdag om 8 en 10 uur eucharistieviering
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
25 en 26 dec. dr. Sterringa, telefoon 1255
29 december dr. Sterringa, telefoon 1255
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

21 en 22 dec. van zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 7 uur en de komende week van 's-avonds 7
uur tot 's-morgens 7 uur A. Harmsma, tel. 1277
Kerstdagen van dinsdagmidag 24 dec. 12 uur tot vrij-
dagmorgen 27 dec. 7 uur A. Harmsma, telefoon 1277
28 en 29 dec. van zaterdagmiddag 12 uur tot maandag-
morgen 7 uur en de komende week van 's-avonds 7 uur
tot 's-morgens 7 uur J. Wegchelaer, telefoon 1566

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.

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



Grote sortering

KAARSE
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
Dorpsstraat 9 — Vorden

Telefoon 05752-1301

alle soorten - veilig verpakt
ROTJES — KANONSLAGEN
ATOOMBOMMEN — LADYCRACKERS

Grote keuze in vuurpijlen en raketten

Diverse soorten

Chinees vuurwerk
kleurig en effektvol !

Verkoop 30 december tot 21 uur 31 december tot 16
uur

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1272

GEACHT PUBLIEK VAN VORDEN
Voor de a.s. feestdagen staan wij vrijdag
20 december en maandag 23 december op
de markt in Vorden, 's morgens van 9 uur
tot 13 uur, met een

ZEER GROTE
SORTERING
koekjes, koeken, slagroomtaarten,
kerstbroden, krentenbrood, cake,
kerstkransen, kerstchocolaadjes enz.
te veel om op te noemen!

Alles tegen abnormaal lage prijzen en
1e kwaliteit

Verder hebben wij zoals andere jaren op maandag
23 december voor al onze klanten een zeer leuke
attraktie

T. W. Brethouwer
Polstraat 45 Aalten Telefoon 3916

Vrijdag 27 december (na de kerst) geen markt

U weet het toch ook?!

Voor vlees mals en mager,
kunt u terecht bij Krijt uw slager!

Dit is velen reeds bekend, voor de feest-
dagen is er een nog groter assortiment !

o.a. kalfsrollade, varkensrollade,
runderrollade, kalfskarbonade,
kalfsschnitzel, kalfsoesters,
kalfsfricandeau, alle soorten rund-
en varkensvlees

Een uitgebreide keuze in vleeswaren

Proef onze overheerlijke Zweedse
kerstham, smakelijk bij de borrel en
verrukkelijk op de boterham!

erij KRIJT
wenst u prettige feestdagen en tot ziens
Dorpsstraat 32 - Vorden - Telefoon 1470

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automa^sche gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

1. Tien jaar The Cats
dubbel LP 29,-

2. Elvis forever dubbel LP 25,-
3. George Baker Selection

dubbel LP 19,90
4. „Arcade" twintig Top

Speed Hits 17,50
5. André Moss, Rosita ... 15,-
6. „Story" de wereld van

John Woodhouse 14,95
7. „Story" de beste van

Wim Sonneveld 14,95
8. Kinderlangspeelplaten

vanaf 7,90
9. Kerstliederen en muziek

vanaf 7,95
10. Romantiek in Klassiek

dubbel LP eenentwintig
beroemde melodieën ... 29,-

En dit zijn nog maar een
paar van de
'stereo' langspeelplaten
die u bij ons kunt uitzoeken!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

23 december a.s.

staan ook op de markt kraam voor:

* KOUSEN
* SOKKEN
* EN LEDERWAREN
En een kraam

met kerststukjes van de

Fa Hanemeijer

GEZELLIG UITGAAN?

NEEMEEN
PARAPLU MEE!

Pracht kollektie in vouwbaar
voor dames en heren,
gemakkelijk mee te nemen
ook in lang model voorradig

H. LUTH
Nieuwstad Vorden

opleuering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEIM BRIIVIKE 5:

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

Groene Kruis
afdeling Vorden

DEKONTRIBUTIE1975
IS VASTGESTELD OP 22.50
Alle leden worden vriendelijk verzocht dit
bedrag voor 1 febr. a.s. over te schrijven
op de rekening van het Groene Kruis bij:

Rabobank rek.nr. 3664.04.962 of
Posfgiro rek.m. 84 79 03

Na deze datum zal u een kwitantie worden aangeboden
verhoogd met f 1,50 administratie- en inkassokosten
Niet-leden kunnen zich aanmelden op Enkweg 19,
Telefoon 1440 Het bestuur

BAL
voor gehuwden en verloofden zat. 28 dec.

Ga tot besluit op het eind van het jaar,
nog eens lekker een avondje uit!

Toegang ook voor niet-leden

Zaal Schoenaker - Aanvang 19.30 uur

Muziek: THE MOODCHERS

Kranenburgs Belang

Al onze afdelingen zijn op

24 december a.s. na 3 uur

en op

31 december a.s. na 12 uur

Tevens wensen wij u

goede kerstdagen en een

voorspoedig 1975 toe

WELKOOP-WINKEL.

V.LC. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 14



l
Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van

Johanna Maria
Wij noemen haar

MARIANNE

G. Weulen Kranenbarg
H. M. Weulen Kranenbarg-

Vlemingh

Vorden, 13 december 1974
Ruurloseweg 45

Blij en dankbaar stellen wij
aan u voor onze dochter

Karina Antoinette
We noemen haar

KARIN

Joke en Ben Siebelink
Warnsveld, 14 dec. 1974
Dr. Frederiksplein 4

Met blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

Derk Johan
Wij noemen hem

ANDRE

D. J. G. Harmsen
M. J. Harmsen-

Marsman
Gerard
Edith

Vorden, 16 december 1974
Schimmeldijk 4

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

Henk en Joke
Broekgaarden

Vorden, december 1974
Toldijk 2

Inplaats van kaarten
Voor de vele hartelijke blij-
ken van medeleven, ons be-
toond na het overlijden van
onze lieve en zorgzame
man en vader

BERNHARD JOHAN
BRINKMAN

betuigen wij onze hartelijke
dank.
B. F. Brinkman-Kuijpers

Jenny en Johan
Harmy

Vorden, december 1974
Almenseweg 5

KERSTBOMEN
alle maten

Boomkwekerij Tuincentrum
M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26, Vorden
Telefoon 05752-1464

Vrijdag 20 december a.s.
zijn wij, wegens familie-
feest, na 12 uur gesloten.
Schildersbedrijf/verf handel
J. M. BOERSTOEL

Gevraagd: werkster voor
één morgen of middag per
week. Mevr. Visser, Chris-
tinalaan 2, tel. 1963

Te koop: jonge noorse
elandhonden (poolhonden)
ingeënt en met stamboom.
Prins Bernhardweg 28,
Vorden

Wilt u leuke huishoudelijke
tips voor onderhoud en
karweitjes?

KOOP DAN ONZE
GEZINSKALENDER
VOOR 1975
Ook leuk als surprise
met Kerstmis.
Hij staat er boordevol
van !

Sigaren magazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Donderdag 2 januari is
onze zaak de gehele dag

GESLOTEN
wegens inventarisatie

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

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

Op 19 december 1974 hopen onze ouders,
groot- en overgrootouders

G. WOLTERS

en

J. H. WOLTERS-GROOT JEBBINK

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.
Hun dankbare kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen.

Vorden, december 1974
Lankampweg 3

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
21.00 uur in zaal Smit te Vorden.

MOOIER WONEN

t totale interieuradvies
Kijk, dat is de kracht van ons Mooier Wonen adviseurs; wij hebben een kollektie

voor 't gehele huis. Zodat wij u kunnen adviseren over 't totale interieur.
Of 't nu gaat om 'n bankstel of eethoek, een wandmeubel of aanbouwwand, 'n kompleet

slaapkamerinterieur of teenerkamer, wij staan voor u klaar. Ook met tapijten en
gordijnstoffen in de mooiste kleuren en dessins. Voor 'n volmaakt en sfeervol interieur.

geïmporteerd uit Denemarken
Heden nam de Here tot Zich, na een langdurig
en geduldig gedragen lijden, onze inniggeliefde
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

BERENDINA KLEIN SESSINK

weduwe van H. Verstege

in de gezegende ouderdom van 80 jaar.

Dat zij in vrede van ons heenging,
troost ons in dit zwaar verlies.

Vorden: D. Meijerink-Verstege
D. Meijerink

Hengelo (Gld.): G. Schuerink-Verstege
D. Schuerink

Arnhem: G. R. Verstege
G. H. Verstege-Meenink

Warnsveld: H. Verstege
B. Verstege-Wullink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 12 december 1974
Rommelderdijk l

De teraardebestelling heeft plaatsgehad dinsdag
17 december op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

< <
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Heden overleed in de verpleeginrichting ,Nuova'
op bijna 79-jarige leeftijd onze beste oom en
oud-oom

J. W. OORTGIESEN

G. Hendriksen
J. B. Hendriksen-te Veldhuis
J. Hendriksen
A. G. Hendriksen-te Veldhuis
en kinderen

Vorden, 12 december 1974
,,'t Oortgiesen", Wiersserallee 4

De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 17
december op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Meer woonplezier! Ontdek 't in deze deense drie- en tweezits bankkombinatie. Zwart
gelakte romp en gestoffeerd met 'n sublieme Scandinavische streepstof. Moderne punt-
kussens, hoge modellering voor volmaak|É^jenot. En de prijs afgestemd op het jonge
budget 995,-. Latten tafel in wengéKJ^^325,-. Aanbouwwand in de aktuele
hoogte van 135 cm, 845,-. Bijpassende eethoek; royale 8-kantige tafel, 120 x 120 cm.
Wengékleurig met wit kunststof bovenblad. Prijs 485,-. Stoelen eveneens in wengé,
bekleed met een moderne ruitstof. Per stuk 180,-.

Komfortabele fauteuil met
leren kussens en arm-
leggers. 55O,-

Heden overleed n.a een kortstondige ziekte, ge-
heel onverwacht, onze geliefde vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

ALBERT JAN KORENBLIK

weduwnaar van Bertha Hendrika Korenblik

in de ouderdom van bijna 82 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: A. Korenblik
E. Korenblik-Sprokkelhorst
Gerrie en Gerrit
Bertus en Henny
en achterkleinkinderen

Vorden, 14 december 1974
„Boshoekje", Maalderinkweg 2

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
woensdag 18 december op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

VORDEN

speciaal

ACRYL
DAMES PULL'S

met col
6 modetinten

Speciale prijs

tOHiiol GA mode

/chooldermcifi

eoneeswifi
Hengelo
tel.05753- 1461

DANSEN
22/12 Arne Jansen en
Les Cigales

26/12 Musketiers

29/12
Herman Lippinkhof

1 /1 Evening Stars
5/1 The New Four

Zaterdag 21 december BAL VOOR GEHUWDEN

Orkest 'The Moodchers - Reserveer tijdig uw plaats

KOOP NU
Uw Kreidler, Zundapp,

Puch off Peugeot bromfiets

hef scheelt u f 10,- tot i 175,

inruil mogelijk.

Tevens uw adres voor alle
bromfietsonderdelen.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon 05753-7278

BROOD ?
Natuurlijk !

Warme Bakker

Wij wensen allen

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

REDAKTIE WEEKBLAD CONTAOT
Drukkerij Weevers B.V. - Vorden

Uw vakman'bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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



VOOR 6e komenöe feestöagen
een geweldige kollektie

avonö- en pAPty-kleömq
onze Bekenöe exklusieve moöellen

BRuiöskleömq

van Binnen- en Buitenlanöse huizen

Besselmk
volqens afsprak 05448-222

BeltRum BIJ QRoenlo

Vinotheek - Slijterij

SMIT
Wijn aan tafel, nu
binnen ieders bereik!

Rode Landwijn 2.20 per liter

Rosé wijn 2.20 per liter

Witte wijn, licht droog 2.50 per liter

Notenwijn 6.75 per liter

Witte vermouth 3.50 per liter

Medium Dry Sherry vanaf 5.95 per liter

Pale Dry Sherry vanaf 7.20 per liter

Nieuw!

GONZALEZ BYASS SHERRY
zo van het vat

Knalaanbieding !

DUITSE SEKT OP
CHAMPAGNE FLES f 5,95

Slijtaanbieding:

Jonge jenever

Vieux

Berenburg

Bessengenever

Relatiegeschenken onze specialiteit!

9.45

9.45

8.95

6.95

VINOTHEEK

SLIJTERIJ SMIT DORPSSTRAAT 10
VORDEN

Tel. 05752-1391

Op veler verzoek zijn wij toch de
EERSTE E N TWEEDE KERSTDAG

GEOPEND
Ie Kerstdag tot 8 uur 's-avonds,
2e Kerstdag tot 12 uur 's-avonds.

Vergeef u ook niet
zo'n heerlijke koude schotel
te bestellen!

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
ANWB bondsrestaurant N. H. A. v. Goethem
Kerkstraat - Vorden . Telefoon 05752-1519

P.S. Maandags tussen Kerst en
Nieuwjaar ook geopend

KERST
boeken, pockets, lopers, lakens,
servetten, klokken, all. folie enz.

Druppelvangers, crèpepapier,
flitter - band, kaarten in vele
soorten, kaarsen, kalenders, agenda's
en tijdschriften

Boek en kantoorboekhandel

HIETBRINK
Vorden Telefoon 1253

de bankvoor iedereen

Coöp. Raiffeisenbank-

Boerenleertbank 'Vorden' W.A,

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van
de jaarlijkse ledenvergadering te houden op
maandag 23 december 1974 's-avonds half acht
in zaal Eskes, Dorpsstraat te Vorden.

VERKORTE AGENDA:

1. Opening.
2. Aanwijzing van een sekretaris en stemop-

nemers.
3. Notulen.
4. Aanwijzing van twee leden belast met de

voorlopige vaststelling van de notulen.
5. Balans, resultatenrekening en vaststelling

daarvan. Verslag over het afgelopen boek-
jaar.

6. Bestuursvoorstel betreffende het voordelig
saldo.

7. Bestuursverkiezing. Aftredend de heer H.
Wesselink (herkiesbaar) en de heer D. Klein
Bleumink (niet herkiesbaar).

8. Verkiezing van een lid van de raad van toe-
zicht. Aftredend de heer H. Pardijs (her-
kiesbaar).

9. Voorstel tot opzegging van het lidmaat-
schap aan uit het werkgebied vertrokken
leden.

10. Mededelingen.
1 1 . Rondvraag.
12. Sluiting.

De volledige agenda, de balans en resultatenreke-
ning, alsmede de lijsten met kandidaten voor de
vakatures in bestuur en raad van toezicht, liggen
op het kantoor van de bank voor de leden ter in-
zage.

Het bestuur.

COUPONS

LAMMERS
Zutphenseweg — Vorden

FRUIT IS GEZOND !
Golden Delicious
v.a. ƒ8,- per kist

Goud Reinet
Cox Orange
Hand- en stoof peren
iedere zaterdag ver-
koop van 9-12 uur

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

Zwarte rokken
nieuwe lengte bij:

LAMMER?
Zutphenseweg - Vorden

VOOR DE FEESTDAGEN
Diverse schotels
Salades
Karbonades
Haantjes
Bitterballen

Gaarne vroegtijdig bestellen
telefoon 05752-1905

Café-Bar-Automatiek

'De Posthoorn'
(H. MEENINK) Dorpsstraat 28 Vorden

Wijn,

kaas en

meubelen

Alle goede dingen bestaan uit drieën.
Daarom zijn kaas, wijn en goede meubelen vrienden van
eikaar. Proef de smaak en de kwaliteit, met daarbij het
advies van een interieurspecialist

a
LEOLUX

U bent onze gast tijdens onze speciale wijn, kaas en
meubelkijkavondjes. In onze meubelshop is het erg ge-
zellig. Er is veel, heel veel te zien. Het is de moeite waard
Onze speciaal voor u ingerichte wijn- en kaasbar is open:

op woensdagavond 18 dec.
donderdagavond 19 dec. van 7-9 uur
vrijdagavond 20 dec.
zaterdagmiddag 21 dec. van 2-4 uur
maandagavond 23 dec. van 7-9 uur inter-style

'signatuur van beter woonkomfort
Vorden - Dorpsstraat 22

10% korting tot 31 december 1974
Behalve onze normale korting is dit ca 25% beneden normale winkelprijzen. Deze 10% geldt
niet voor speciale aanbiedingen en voor gordijnen, want die maken we tot 31 december al
zonder maakloon te berekenen, weet u wel ?

Spoorstraat 46 - efoon 05735-1361



Tweede blad CONTACT
ledere woensdagmiddag

alle coupons
voor
halve prijs

SChrÖder bij de kerk
' 'engelo (G.)

*

GAS

flessen gas uit voorraad
industriegas
tankgas en olietanks

KEUNE, gas- en oliehandel
Nijverheidsweg 4, Vorden
telefoon 05752-1737

Te koop: i.p.st. Hanomag-
Henschel bestelbus, verl. mo-
del b.j. 1974, diesel, km-stand
130.000 zeer geschikt om om te
bouwen voor kampeerwagen.
Telefoon 05735-1361 na 18.00
uur 2081

SUPERBENZINE

de laagste prijs

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Zondag 28 oktober organ -
seert ,,Exokan" een

VOGEL- EN
KLEINDIEREN-
MARKT

in dorpshuis
,,De Horst"
te Keyenborg

Vrije inbreng, aanv. 10 uur

PAARDRIJDEN

Stoeterij
„De Hessenkamp"

Kerkhoflaan 5a, Vorden
telefoon 05752-1737

Te huur gevraagd: stalling
voor aanhangwagen.
Telefoon 05752-2679

Op vrijdag 26 oktober a.s. om 19.00 uur
komt Torn Mulder (Klaas Vaak) met zijn neefje Casper naar

Jeans-shop Derksen, Spalstraat 32/Michielstraat, Hengelo,
ter gelegenheid van de heropening.

Met 10 mensen uit het publiek zal het spelletje van de radio worden gespeeld,
waarmee u Lois jeans, jackets, shirts

en zelfs een komplete Lois garderobe kunt winnen.

Maak kans op een komplete Lois garderobe en kom naar:

JEANS-SHOP DERKSEN
SPALSTRAAT 32/MICHIELSTRAAT HENGELO

Goedkoop stencilpapier

500 vel A4. 5,50
excl. btw

Drukkerij WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12, Vorden

dé
nostalgiezaah

van de
achterhoek

tuiten Doctinchentrn Ruurlo
Veld hoek t r wee 11-l)

0$7J6-49a

Voor de a.s. winter nu een

nieuwe mantel
kopen bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

GEVRAAGD:

PRODUKTIE-
MEDEWERKERS
voor onze zagerij.

Afwisselend werk met een goed loon.

Sollicitaties aan:

HOUTHANDEL

B. H. WESSELINK EN ZN. B.V.
Ruurlo, telefoon 05735-1395

Discount centrum Ruurlo
't is herfst, de dagen en nachten worden kouder. Zorg dat uzelf niet koud ligt . . .

wij hebben voor u een pracht kollektie dekens
1- en 2-persoons, zowel in wol als draion

Heeft u belangstelling voor een DEKBED? Nou dan bent u bij ons aan het juiste adres.

zeer grote keuze in: gcmzedonzen, eendedonzen, synthetische, wildzijden,
wollen en kameelharen dekbedden.

Grote hoeveelheid prachtige overtrekken met bijpassende hoeslakens

Kamerbreed tapijt vanaf 49,- per meter, gratis gelegd.
(Indien u zelf haalt en legt 20% korting)

Deze week: gOrdijttStOffenweek al vanaf 5f- per meter - grote serie voor 7,- per meter. Wees erbij!!!

Jeans tinneroy
broeken
pracht kwaliteit
Normaal 79,- bij ons voor 62,

STOFFENBOETIEK

Blouses
medische kleuren, modisch wijd
model, geruwde katoen
Iets moois, per stuk

De nieuwste stoffen
de nieuwste patronen

ritsen, garen etc.
te veel om op te noemen!

TOT ZIENS!

Dorpsstraat 29 - Tel. 05735-1361

Met de winter voor de deur presenteren wij u een grote
kollektie

DEKENS
alle maten, vele dessins, zuiver wol, draion o.a. AaBó,
van Wijk, Didas

DONSDEKBEDDEN
diverse kwaliteiten, 65% dons - 15% dons en synthetisch
in de maten 140x200 - 200x200 - 240x200

DEKBEDOVERTREKKEN
ook in alle maten

SPREIEN
groot assortiment, vele kleuren

HOOFDKUSSENS, MATRASSEN

U bent uitgeslapen met ons beddegoed

Wooncentrum

zondag 28 oktober

LEMON
FIVE

Hengelo Gld. telefoon O5753-t461

,

Wim Polman
levert Weston tapijt precies
op maat en zonder verlies

Vraag uw Weston-dealer
naar het leverings-
programma.
Weston levert op 495 cm.
breed zonder snijverlies
in diverse
aantrekkelijke kleuren.

l

OF SCANOINAVIA

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden - Dorpsstraat 22 - 05752-1314
Warnsveld - Rijksstraatweg 108 - 05750-1 7332



BOOMKWEKERIJEN

M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26, Vorden - TELEFOON 05752-1464

CONIFEREN, HEIDE, VRUCHTSTRUIKEN,
VASTE PLANTEN, HEESTERS, BOMEN

EN KLIMPLANTEN. Alles in diverse soorten
en rechtstreeks van de k wekerij.

Particulierenverkoop alleen op VRIJDAG EN ZATERDAG

Maak zelf

dubbele beglazing
met aluminium
profielen en glas
van

Hutao Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo, telefoon 05735-1368

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN
£* J 33 T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corona 2000 De Luxe 1978
TOYOTA Cressida De Luxe 1978
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé 1976/77
TOYOTA Coroüa 1200E 1978
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
FORD Taunus 1600 L Kombi 1976
VOLKSWAGEN 1600 Variant 1971
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd 1976
SIMCA 1307 GLS 1976
OPEL Ascona 16S.... 1978
FORD Granada 6 cylinder 1974
TOYOTA Starlet 5 Speed 1978
YOYOTA Carina 2 stuks 1978

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G.) -
Vorden - Ruurlo - en Zieuwent.

Openingstijden: van 9—21 uur / 13—17 uur
Vrijdags van 19—21 uur koopavond
Zaterdags van 10—12 en van 13—16 uur

=1 We gaan ons steeds meer richten op het

RUSTIEKE EIKEN MEUBEL
Uitvoering:

GELOOGD IN DE WAS/GELOOGD MATLAK

Daarin brengen we:

BANKSTELLEN, KASTEN EN KLEINMEU-
BELEIM, EETKAMERAMEUBLEMENTEN

* Ook modellen naar eigen ontwerp kunnen in de fabriek
gemaakt worden.

BI JENHOR, Fijnhout Bewerking

Industrieweg 2,

VORDEN
Tel. 05752-1216

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256
£rkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA'

Voor de dames do -het-zelvers hebben we leuke
en vlotte

stofjes

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VO?Q€N- TEL. 05752-1971

00000000- •ooooooooooooooooc

Grote opruiming van antiek
uit de vorige eeuw

Modecentrum Teunissen
Ruurlo

brengt een grote en modieuze kollektie

wintermqntels
coats en japonnen

klassiek, t/m maat 50 vanaf . . . 1 79, OO

mantels vanaf 185,OO
Jacks en coats vanaf 85, OO
Bont en suede jasjes v , 159,00
Japonnen en pakjes v a 59,OO

vanaf ...................... 59,OO

vanaf ...................... 19,5O

Pullovers, sweaters etc.
in modieuze kleuren

lecentrum

Een belangrijke kollektie meubilair en gebruiksvoorwerpen u|

26 oktober t/m 10 november
met kortingen van 20 tot 50%

antiekHoeve Enkzlcht
Zutphenseweg 57-59 Eefde (Rijksweg Zutphen-Deventer tussen Eefde en Gorssel) Woensdagmiddag open - Maandags gesloten

Citroen Ruesink Ruurlo
Onderstaande auto's staan in onze Eurocasionhal aan de Venterkamp 11

(aan de Rijksweg Ruurlo - Groenlo)

Occasion?

anaa
BEL DAN

05735-1426
Specialisten met aandacht

voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 1»

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen

Tegen kontante betaling

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo (G)
Telefoon 05753-1637

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Citroen CX 2200 D
Citroen CX Pallas 2400
Citroen CX 2000 super
Citroen CX 2000 S met LPG

..1976-1977
1977
1977
.1976

Citroen G Special Break 1977 '78 Honda Civic...
* — - — •

Citroen 2000 S 1975
Citroen GSX 2 mei schuifdak 1978

Citroen GS Pallas 1978
Citroen GS Club Break1974-1978
Citroen GS Club.. 1973 t/m 1977
Citroen G Special 1977-1978
Citroen CX 2200 D Break. .1977

Citroen CX 2500 D Break... 1978
Citroen Ami 8 Break 1976
Citroen Dyane 6 1976
Citroen 2ÓV6 19771978
Citroen 2CV4 1975 t/m 1977
Citroen Visa Super, demo. .1979
Alfa Romeo LPG 1975
Alfa Romeo Alfetta 1.8.... 1976
Opel Ascona 16 1977

BMW 528
BMW 518
Fiat 131 1600 cc met LPG.
Mitsubishi 1200 Lancer...
Renault 6
Simca 1100 LS
Simca 1307 GLS
Simca 1100 GLS.

.1975

.1976

.1977

.1976

.1978

.1977
.1975
.1976
.1976
.1974

Speciale aanbieding: RANGE ROVER 1977

Toyota Carina 1600 de Luxe
met LPG 1978
Toyota Corolla 1977
VW Passat met LPG 1975
VW Passat Stationcar LPG 1978
Mazda 1000. .1975

Nu ook fabneksnieuwe

Heinemann bagagewagens
350 400 500 kg.

In vele uitvoeringen
uit voorraad leverbaar

Automobielbedrijf A. Ruesink Ruurlo
Verkoop nieuwe automobielen: Borculoseweg 21
Verkoop gebruikte automobielen: de Venterkamp 11

Telefoon 05735 - 1753 - 2004



Grijp uw kans
in onze grandioze
verbouwingsopruiming
van donderdag 25 oktober

t/m zaterdag 17 november
De prijzen die nu op onze prijskaartjes staan, brengen iedereen in een opgeruimde stemming. Kom ze maar
eens vlug bekijken en grijp uw kans voor het te laat is.

WANDMEUBEL
zwart essen, 2,50 m breed bestaande uit
3 elementen
van 895, — opruimingsprijs398,-

ZWAAR MASSIEF EIKEN BANKSTEL
3-1-1 zeer fraai model, kussens in
zuiver wollen mohair, normaalprijs
4475,- als toonzaalmodel nu voor 2998,

HANC/LECKASTEN
1-deurs
2-deurs
3-deurs
SCHUIFDEURKAST (2-deurs)

in grenen struktuur
opruimingsprijs 124, •
opruimingsprijs 149, •
opruimingsprijs 230,-
opruimingsprijs 189, •

ELEMENTENWAND
3 delig
massief eiken front
opruimingsstunt

SLAAPKAMER
ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes + spiegel
uitvoering geheel massief vuren
normaalprijs 925,- opruimingsprijs 485,-

BOEKENKAST grenen struktuur (hoog) nu 79,'

SCHRIJFBURO grenen struktuur nu 139,'

DISCO-MEUBELEN grenen struktuur v.a. 75,'

WANDMEUBELEN EIKEN
in fineeruitvoering vanaf

met massieve panelen vanaf 1595,-

LAPKAMER
ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes, opbouw
inkl. spots en spiegel, uitvoering blank
eiken struktuur. Opruimingsprijs

COUPONNEN TAPIJT
diverse maten (zie etalage)

VOOR KNALPRIJZEN

MASSIEF EIKEN BANKSTEL
3-1-1
met zware draion velours
opruimingsprijs 1395,-

[EN SLAAPKAMER
140x200
zware uitvoering inkl. kaptafel en
bovenbouw, van 2665,- opruimingsprijs 1875,-

Couponnen overgordijnen en
vitrages met grote kortingen

Diverse stukken voor 1,

MASSIEF EIKEN BANKSTEL
3-1-1
met losse rundlederen kussens
normaal 3895,- als toonzaalmodel nu voor 2498,-

TIENERKAMER bestaande uit:
ledikant 90 x 190, nachtkastje en
secrétaire-element nu
BIJPASSENDE LINNENKAST 155,-

299,-
2 veren kussens opruimingsprijs 29,-
Synthetische dekbeddem-pers. 75,-
Tafelkleden vanaf 39,-

opruimingsprijs 69,'

STUNTPRIJZEN OP ONZE TEXTIELAFDELING
Damesjaponnen
Damesrokken
Damespullovers
Damesblouses

vanaf 49,OO

19,00

vanaf 12,50

vanaf 10,00

Heren terlenka pantalons 49,oo
Heren rib-pantalons 39,00
weekenders 15,OO
Schipperstruien 25,00

Kinder rib-pantalons 27,5O
Kinder schipperstruien 18,95
Kinder pullovers 10,00
Kinder pyama's 17,50

Jorzolino baddoeken
washandjes
Theedoeken

2 stuks 15,OO

3 stuks 3,50

2 stuks 8,95

Dameshemd jes ren cate 2 stuks 1O,OO
Herensinglets/slips ren cate 2st 10,OO
Kinderondergoed Ten cate 3 stuks 10,00

KinderShaWl (patentsteek,

Klnderkousies
Geruite klnderblousles

3,50
2 paar 7,5O

17,95

Damespulli's
Damesvesten
panties

5,00
vanaf 15,00

2 paar 1,50

Damesdusters
Huishouddusters
Damesnachthemden

39,00
vanaf 13,95

1O,OO

RESTANTEN WOL
per bol 1,5O

ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES

HELMINK BV
in 't centrum van vorden

Zutphenseweg 24
Vorden - Telefoon 05752-1514
* De opruiming begint donderdag 25 oktober 's morgens om

8 uur (met toestemming van de Kamer van Koophandel)

* Opslag latere levering is mogelijk



OPENING
^

op 1 november start

Supercentrum
De Tuunte

in het hartje van Vorden
Het voormalige pand van de firma Draayer is omgetoverd in een groot wa-
renhuis. Door interne verbouwingen heeft de zaak een geheel nieuw aanzien
gekregen. Het assortiment waaronder heren-, dames- en kinderkonfektie,
textiel, dekens, matrassen, huishoudelijke artikelen, gereedschappen, ver-
lichting, lederwaren, speelgoed enz. is zeer uitgebreid en op een overzich-
telijke wijze gebracht.

De Tuunte

De Tuunte
De Tuunte
De Tuunte

is voor veel mensen uit Vorden en omgeving geen onbekende, omdat zij hun inkopen al in
Winterswijk deden.

is^n weverij en konfektiefabriek in Wir^rswijk en opgericht in 1921. Er wordt geprodu-
ceerd op spoelloze weef machines in 3-ploegensysteem. De produkten zijn de bekende
SORBO wafel- en werkdoeken, baby badstofartikelen, baddoeken en washandjes. Deze
produkten worden via verschillende verkoopkantoren in Europa verkocht.

is een groothandel in konfektie en textiel en levert aan psychiatrische en zwakzinnigen-
huizen in heel Nederland.

heeft een groot detailbedrijf in Winterswijk met een oppervlakte van 2000 vierkante meter
en een filiaal in de Autorama te Wierden.

Thans start De Tuunte met een filiaal in Vorden waar het gehele assortiment van Winters-
wijk ook te koop zal zijn.

De prijzen zullen zeer laag zijn door de groothandelsf unktie en door volle-
dige zelfbediening.

Het artikelenpakket is van hoogwaardige kwaliteit waarvoor verschillende
bekende merken borg zullen staan.
Ons grote devies is dan ook: „NIET GOED, GELD TERUG"

^

Let op onze openingsadvertenties!

De Tuunte
het supercentrum

voor iedereen



Donderdag 19 december 1974

36e jaargang nr 42 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

GEMEENTEBEGROTING IN
VORDEN AANGENOMEN

TOCH EEN DORPSCENTRUM
IN PLAN ZUID ?

Het „hoofdgerecht" van de dinsdagavond gehouden
raadsvergadering van de gemeente Vorden was uiter-
aard de behandeling van de gemeentebegroting 1975.
Zoals bekend sluit deze begroting met een post onvoor-
zien van ƒ 452.000, - . De verschillende frakties on-
derstreepten in hun algemene beschouwingen hiermee
zeer happy te zijn.

Het lag natuurlijk voor de hand dat het dorpscentrum
in deze beschouwingen ruime aandacht zou krijgen,
want uiteindelijk had iedere partij tijdens de verkiezin-
gen het dorpscentrum bovenaan het prioriteitenlijstje
staan. Onder andere viel te beluisteren dat de gemeen-
te aktiever moet meedoen bij het realiseren van dit
dorpscentrum.

Burgemeester Vunderink maakte bekend dat er nieuwe
ontwikkelingen gaande zijn om te komen tot realise-
ring van dit dorpscentrum. Het kollege van b&w heeft
dezer dagen nl. een brief ontvangen van de Stichting
Dorpscentrum, waarin wordt aangedrongen om toch tot
een „totaalcentrum" te komen, dus geen gescheiden
bouw.

Aangezien in eerste instantie een centrum in plan Zuid
was afgeketst, bleek een dorpscentrum nabij het Vogel-
bosje ook geen haalbare kaart. Toen werden wegen ge-
zocht om te komen tot een gescheiden bouw. Uit de
brief van het stichtingsbestuur blijkt nu dat de „al-
ternatieven" minder bevredigend zijn. De gedachte om
het Jeugdcentrum te verbouwen valt wat tegen.
Het duurt ook te lang voor het gemeentehuis vrijkomt.
Daaraan toegevoegd dat de kosten van een gescheiden
bouw of verbouw te hoog zullen uitvallen, heeft het
stichtingsbestuur doen besluiten om b&w te adviseren
opnieuw het „oude plan" (dorpscentrum in plan Zuid)
van stal te halen.

MINDER VREUGDEVOL

„Wij hebben ons uitvoerig over dit advies beraden en
hoewel dit in plan Zuid minder vreugdevol beluisterd
zal worden, menen wij toch aan het verzoek te moeten
voldoen en alvast planologische maatregelen te nemen"
aldus burgemeester Vunderink.
Aan het verzoek om ook reeds een krediet te voteren
voor de architekt, vinden b&w op dit moment nog niet
de juiste tijd. Eerst komt de bestemmingswijziging ter
visie. Op 4 februari is er dan een hoorzitting, waarbij
o.a. over eventuele bezwaarschriften gediskussieerd zal
worden. Daarna zullen b&w zich beraden over het vo-
teren van een krediet.

HONDERDDUIZEND GULDEN

De heer J. W. M. Gerriten (Vordens Belang) had naar
aanleiding van het „hete hangijzer dorpscentrum" in
zijn algemene beschouwingen voorgesteld om uit het
batig saldo (452.000 gulden) 100.000 gulden te reser-
veren voor het dorpscentrum. „Dit is vooral daarom
belangrijk omdat de kapitaalswerken waarop voorheen
versneld werd afgeschreven, niet meer in grote mate
aanwezig zijn. Het is zelfs nog te overwegen deze re-
servering zowel over het dienstjaar 1974 als over het
dienstjaar 1975 te doen", aldus de heer Gerritsen.
Over dit voorstel ontspon zich later een diskussie. Bij
monde van burgemeester Vunderink stelde het kollege
van b&'w zich op het standpunt dat men eerst meer kon-
krete gegevens wilde hebben over de financiële konse-
kwenties van het dorpscentrum. De heer Gerritsen, die
zich zichtbaar opwond, hamerde er nadrukkelijk op dat
de gemeente de bevolking „iets" verschuldigd is. On-
der het motto „geen woorden maar daden" bleef de
heer Gerritsen pleiten om een ton voor het dorpscen-
trum te reserveren. „Juits nu het kan, moeten we het
doen", aldus de fraktie voorzitter van Vordens Be-
lang.
De overige raadsleden, er wel van overtuigd zijnde, dat
het dorpscentrum er moet komen, hulden zich verder in
een stilzwijgen en schaarden zich .achter de opvatting
van het kollege dat het op dit moment te vroeg is om
op het voorstel van de heer Gerritsen in te gaan.

AULA

De heer Gerritsen, die aan het eind van de vergadering
opmerkte enorm teleurgesteld te zijn, kreeg deze avond
nog een bittere pil te verwerken. Hij stelde nl. voor een
voorziening op te nemen voor een aula. „Een eerste
aanzet zou kunnen zijn om 5000 gulden te reserveren,
dan blijft de gemeenteraad tenminste niet achter bij de
burgerij", zo meende hij. Verder stelde hij voor om een
studiekommissie of werkgroep „aula" in te stellen.
Burgemeester Vunderink vond het een beetje „een slag
in de ruimte" om nu al te reserveren. „Laten we eerst
de behoefte onder de bevolking maar eens peilen. In
elk geval gaan onze gedachten uit naar een mortua-
rium", aldus de heer Vunderink.
De heer J. F. Geerken die tijdens de beschouwing van
de CDA ook pleitte voor een mortuarium (dit is een
ruimte waar doden in „koelruimten" kunnen worden
bewaard en opgebaard) w,|̂ Kin mening dat de kosten
voor de bouw c.q. exploitaw^van het mortuarium voor
rekening dienen te komen van de burgerlijke gemeen-

te. Ook hij vond de opbaarruimte bij De Wehme en Vil-
la Nuova min of meer noodoplossingen.
Om nog even op het voorstel van de heer Gerritsen te-
rug te komen, b/w en de raad bleven bij het standpunt
om nu nog geen gelden te investeren c.q. een kommis-
sie in te stellen voor de aula.

SLECHTE TOESTAND LINDESEWEG

Een voorstel van Vordens Belang om de subsidieveror-
dening tijdelijk aan te passen teneinde Vordense vereni-
gingen die met hoge loonkosten zitten, tegemoet
te komen, zal nader door b&w worden bestudeerd, ter-
wijl door het kollege ook alle aandacht zal worden ge-
schonken aan de slechte toestand waarin de Lindese-
weg en de Onsteinseweg zich bevinden. Alle frakties
waren het hier unaniem over eens dat zo spoedig mo-
gelijk „aktie" moet worden ondernomen. De woning-
bouw die door alle frakties eveneens uitvoerig onder
de loepe werd genomen (speciaal werd gepleit voor
aanvullen in de sociale sektor) krijgt van b&w alle
aandacht.

VRACHTVERKEER UIT DE KOM WEREN

Tijdens de beschouwing van de CDA vroeg de heer J.
F. Geerken zich af in hoeverre het zware vrachtver-
keer uit de kom van het dorp geweerd kan worden. Hij
wees hierbij op het aantal verkeersongevallen (17) in
de Dorpsstraat en de Zutphenseweg vanaf l januari jl.
tot l december (tegen 67 ongevallen in totaal Vorden).
„Inderdaad een reden tot bezorgdheid", aldus reageer-
de burgemeester Vunderink, die toezegde dit probleem
in de kommissie koplan aan de orde te stellen.
Verder bepleitte de heer Geerken voor het instellen van
een beroepsbrandweer per distrikt en om de Vordense
brandweer uit te rusten met een zgn. „piepertje", zo-
dat zij ongestoord en snel op de plek van de brand kan
komen. Burgemeester Vunderink wees wat betreft de
brandweerproblemen naar de plannen die er zijn om toe
te treden tot een gewest, waarin dit allemaal geregeld
zal worden. Het voorstel van de CDA om ook te komen
tot aangepaste woningen voor invaliden, zal door b&w
met de woningbouwvereniging Thuis Best worden op-
genomen.

SOCIALE WERKPLAATS TE GOEDKOOP ?

Ten aanzien van de subsidie aan het sociaal werkvoor-
zieningsschap meende d^^er Geerken een waarschu-
wende vinger te moeteqjHpteken. „Wij moeten vragen
rekening te houden metoe plaatselijke middenstand

v- —
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nieuws
ALLEEN BIJ

VREDEGOOR ELEGTRONIGA
krijgt u bij elke ƒ 100, - aankopen een
KANSKAART voor het winnen van

Ie een geheel verzorgde
8-daagse reis naar het
zonnige Mallorca
in luxueus hotel, tijdstip bepaalt u zelf

2e een portable televisie
3e een portable radio

De aktie duurt tot 15 januari 1975

KERSTMIS IN KLEUR EN STEREO
Philips kleuren televisies, de beste volgens konsumentenbond !

Wij geven: een half jaar langer garantie, de beste en snelste service, 3 gratis konver-
gentiebeurten en dit jaar ƒ 300,- korting + Majorca-kanskaarten.

PHILIPS - ERRES Hifi STEREO

Wat betekent HiFi? HiFi stereo is orkestgeluid als uit een concertzaal. Wat kleur is
voor televisie, is HiFi voor geluid. Overtuigt uzelf!

HiFi TUNER-VERSTERKER met kwaliteitsboxen 2x30 Watt

998,00kost normaal 1298,-
bij Vredegoor het hele jaar nog voor
+ Majorca-kanskaarten

Wij wensen al onze relaties prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1975

Voor stereo-architektuur en een perfekt kleurbeeld naar uw specialist:

Henk Vredegoor
ELEKTRONIKA

Sfeenderen
Dorpsstraat 2
Uw specialist in kleur en stereo

Telefoon 05755-377

Maandagmiddag: bibliotheek van 14- 17.30 uur
Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het jeugdcentrum.
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagmiddag: oefenen kindercantorij
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond NW
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.

19 dec. Kerststukies maken met Nutsfloralia
19dec. Herv. vrouwengroep Linde
19 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)

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

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

l\ 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

4 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre in zaal Smit
25 ian. Feestavond voetbalvereniging Vorden
25 ian. Kontaktavond Vordens Mannenkoor
25 jan. Feestavond KPO
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 wat betreft het aksepteren van opdrachten van-
uit de plaatselijke bevolking. Uit verkregen informatie
is gebleken dat sommige plaatselijke middenstanders
door lager gekalkuleerde prijzen van die werkplaats
(De Enk) konkurrentie ondervinden. Wij moeten op-
passen dat het niet ontaard in oneerlijke konkurrentie.
Burgemeester Vunderink zegde toe dat b&w zullen
trachten nadere gegevens te verkrijgen.

TENNISBANEN

De heer Geerken merkte voorts op dat uit informatie
is gebleken dat een respektabel aantal Vordenaren de
tennissport beoefenen, maar overwegend buiten Vor-
den. „Wij zouden dan ook gaarne zien dat er in Vor-
den tennisbanen worden aangelegd" zo sprak hij.
Mr R. A. van den Wall Bake die de algemene beschou-
wing hield namens de VVD, brak eveneens een lans
voor de aanleg van tennisbanen. „Maar dan wel dicht-
bij het centrum van het dorp. Bij het sportkomplex ver-
wachten we geen groot sukses". Beide heren waren het
er overigens wel over eens dat de beoefenaars van deze
tak van sport pogingen in het werk moeten stellen om
te komen tot een vereniging waarmee dan gesproken
kan worden over de exploitatie, het aantal banen en het
gebruik.
Burgemeester Vunderink wees op de struk-tuurweg die
ten noorden van Vorden is gepland. Deze weg zal ter
hoogte van de Kerkhofweg een ongelijkvloerse kruising
hebben. Wellicht is er dan een mogelijkheid om te ko-
men tot tennisbanen nabij het Gemeentelijk Sportpark.
„Onder de bevolking zullen we in ieder geval een be-
hoeftepeiling plegen", aldus de burgemeester.
De heer v. d. Wall Bake kreeg voorts van b&w de ver-
zekering dat nauwlettend in de gaten zal worden ge-
houden of de last die op de duur op de gemeente kan
gaan drukken niet te zwaar wordt. Dit met betrekking
tot de restauratie van kasteel Vorden als gemeentehuis.
Verder adviseerde hij het kollege om te gaan praten met
Thuis Best inzake het beschikbaar stellen van woningen
voor de industrie. Burgemeester Vunderink zegde dit
toe.

GEWESTVORMING
Het was opvallend dat tijdens deze raadsvergadering de
fraktie van de W de enige was die het onderwerp ge-
westvorming aansneed. De heer v.d. Wall Bake was
het er mee eens dat Vorden voelt voor aansluiting bij
Zutphen - Deventer. „Een eventuele stedendriehoek
Zutphen — Apeldoorn — Deventer doet bij ons de vraag
rijzen of we ons dan niet beter op de Achterhoek kun-
nen oriënteren", aldus de heer v.d. Wall Bake. „Wij
zullen op de ingeslagen weg Zutphen - Deventer voort-
gaan, de suggestie wat betreft de Achterhoek zullen we
voor kennisgeving aannemen", aldus luidde het ant-
woord van burgemeester Vunderink.
Wat betreft de aansluiting van woningen in het buiten-
gebied op aardgas, merkte burgemeester Vunderink nog
op, dat hij een enorm voorstander is dat woningen die
op 70 meter van de hoofdleidingen liggen, worden aan-
gesloten. Als zodanig heeft hij zich ook uitgesproken
tijdens de aandeelhoudersvergadering van de Gamog.
Voor Vorden betreft dit 87 woningen.

HEEFT DE BEVOLKING BELANGSTELLING
VOOR HET GEMEENTELIJK GEBEUREN ?

Bij de algemene beschouwing van de PvdA kwam de
heer J. Bosch tot de konklusie dat er bij de Vordense
bevolking te weinig belangstelling bestaat voor het ge-
meentelijk gebeuren. „Zou het niet wenselijk zijn, even-
tueel in samenwerking met plaatselijke politieke par-
tijen, een enquête te houden onder de bevolking over
een aantal specifieke gemeentelijke zaken zoals woning-
bouw, nieuwe wijken, dorpscentrum enz.'" zo vroeg hij
zich af. ,Daar kunnen we op dit moment moeilijk een
oordeel over geven", aldus reageerde de burgemeester.
De heer Bosch maakte zich ernstig bezorgd over het
feit dat Vorden langzamerhand een vergrijsd dorp aan
het worden is. „Natuurlijk zijn daarbij faktoren aanwe-
zig waar de gemeente niets aan kan doen. Wel kan en
moet er door de gemeente bijgestuurd worden, waar dit
mogelijk is", aldus de heer Bosch, die o.a. dacht aan
het aantrekken van nieuwe industriële en dienstverle-
nende bedrijven en het stimuleren van het verenigings-
leven. Burgemeester Vunderink was het met de heer
Bosch eens dat de gemeente zich over het „lange ter-
mijnprobleem", zoals hij de vergrijzing noemde, zich
ernstig moet beraden. Wat betreft het aanzoeken van
nieuwe bedrijven, dit zag de heer Vunderink gezien
de ekonomische positie waarin ons land zich op dit mo-
ment bevindt, niet direkt „zitten". „De subsidiever-
ordening zullen we opnieuw moeten bezien, niet alleen
met de sportraad maar ook met de kulturele verenigin-
gen", aldus de burgemeester.

PLUIM VOOR BURGEMEESTER VUNDERINK

Ondanks het feit dat hij het iedereen niet naar de zin
heeft kunnen maken, bestond er van de zijde der raads-
leden veel waardering voor het feit waarop burgemees-
ter Vunderink direkt tijdens deze vergadering de raad
voor zover mogelijk antwoord heeft gegeven op de di-
verse vragen en suggesties. Rest nog te vermelden dat
de raad deze avond behoudens het aannemen van de
gemeentebegroting, de verordening op de kampeer-
plaatsen heeft vastgesteld, alsmede de verordening op
de heffing van rechten voor repressieve keuringen in-
gevolge de vleeskeuringswet. Wat dit laatste be-
treft voor de tijdsduur van één jaar.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Johanna Maria, dochter van G. Weulen Kra-
nenbarg en H. M. Vlemingh.
Ondertrouwd: B. J. Bloemendaal en B. Groot Nue-
lend.
Gehuwd: G J Groot Jebbink en B J Woestenenk; H
A M Penterman en C Wonnink; B Regelink en E
Broekgaarden; W Sligman en J Bannink; H W L van
Dort en A H Meijerink.
Overleden: B Klein Sessink, 80 jaar, weduwe van Ver-
stege; J W Oortgiesen, 78 jaar.



IKEURSLAGER
'# goei t slager Eerste kwaliteit!

SCHOUDERCARBONADE

VERSE WORST
DE GEHELE WEEK

AGERE RIBLAPPEN

HAMLAPPEN

500 gram

500 gram

9™,

500 gram

500 gram

Hamburgers - Gelderse Schijven - Slavinken - Tartaar - Wiener Snitzeis

4 HALEN 3 BETALEN
Geldig tot en met zaterdag 21 december

jf

Het beste vlees voor uw kerstdiner

500 gram

plm. 1500 gram
500 gram

VERSE KUIKEN BOUTEN
BABY KALKOEN
DOOR. RUNDER ROLLADE SM g,.m
VARKENSROLLADE
ECHTE BIEFSTUK
MAGERE SCHENKEL

van de filet
500 gram ..

boter mals
250 gram

500 gram

328
428
438
598
398
325

S.v.p. bestel vroegtijdig uw kerstrollade.
Voldoende in voorraad Rundertongen - Kalfstongen - Kalfsbief-
stuk - Entrecote - Ossehaas of Varkenshaas en Lamsbout met been

Frisdranken voor kleine prijzen

RAAKSINAS
HERO CASSIS
VIVO COLA
TWEEDRANK
AZET APPELSAP
VIVO JUS D'ORANGE

normaal 118
onze prijs ..

normaal 157
nu slechts ..

normaal 85
onze prijs

Betuwe, 3 smaken
van 214 voor

van 83
nu 2 flessen voor

van 129
nu 2 flessen voor

Wij wensen u allen prettige feestdagen

Uit onze wijnhoek
PEDRO RAVELA SHERRY
SANDEMAN SHERRY
Iflnll l lm rood of wit van 605 voor ...

FIRST LADY APERATIEF **«„«, van 425 V0or 225

van 575 nu

m. dry - pale van 820 voor

498
695
495

Siebrand nu voor slechts ...

J, FL, LIEBFRAUMILCH
VIVO KLEINE PILS „ »

265
33

Groente en fruit

MJUMRIJNEN
TOMATEN

hagelwit
200 gram

SINAASAPPELS

voor de hand
2 kg

500 gram

500 gram

VERSE SOEPGROENTE p""'2ia"m
van 98 voor

Tijdens de feestdagen kunt u bij ons fruitbakken bestellen in alle
prijsklassen !

Kerstartikelen
12 PRACHTIGE KERSTBALLEN
DIK PAPIEREN TAFELLAKEN
KERSTBOOM PIEK

650
97Rmet onderzetters fc i W

1Qfiprachtige kleur ... IvV

GROTE SORTERING

KAARSEN - ROOKKAARSEN
DRUIPKAARSEN - KANDELAARS
ENGELENHAAR
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supermarkt
m hopen u in het nieuwe jaar nog beter van dienst te kunnen zijn!

Voor
gezellig winkelen!

Smidstraat 2 - Vorden

Telefoon 2308

Uit onze broodboetiek
5 ECHTE
(alleen zaterdags)

400 gram

800 gram

HARDE DUITSE BROODJES
STOKBROOD
GOUDSTER WIT
GOUDSTER BRUIN
5 HEERLIJKE TOMPOEZEN
PRACHTIGE SNEEUWSTER «.»_

van 298 voor

88
69
101
98

279
495

Diepvries
PATAT
DIEPVRIES HAANTJE
RODE KOOL
PRACHT IJSTAART
GHIPOLATA PUDDING
KUIKEN ROLLADE
TUINBONEN

1000 gram
van 219 nu

1000 gram
nu

met appeltjes - GROCO
450 gram Onu

5 personen - OLA
alleen bij ons

IGLO
van 212 voor

600 gram
van 695 voor

IGLO
450 gram

| | | Kassakoopje: Grote TULBAND voor de spotprijs van 98 Ct

FRISO BLOEM WIT
CAKE MIX
ANANASSGHIJFJES
ROZIJNEN OF KRENTEN
HELE SPERZIEBONEN
APPELMOES
PERZIKEN
KOFFIEBONEN OF GEMALEN
COCKTAIL WORST
ASPERGESOEP

1 kilo
van 130 voor

normaal 182
onze prijs ...

Vivo
1 literblik van 235 voor

Sultan
van 95 voor

Vivo
literblik van 139 voor...

Vivo
literblik van 105 voor...

Vivo
literblik van 247 voor...

Vivo
van 238 voor

Unox 200 gram
van 208 voor ..

Unox
van 135 voor

•99
169
^98

79
125
99

198
198
169
115

Heerlijk vleeswaren - kersvers *»•

GEVULD ^EENVARKEN
GEVULDE KIP
GEKOOKTE HAM
GEBRADEN GEHAKT
ECHTE GEBRADEN ROSBIEF
GEBR. VARKENSROLLADE

Nieuw!
100 gram

Nieuw! 100 gram
(zonder been) ..

150 gram
voor

150 gram
voor

heerlijk!
100 gram

Kijk in onze toonbank naar onze kant en klare

PRACHTIG OPGEMAAKTE SALADES
(vroegtijdig bestellen!)

I I I Kassakoopje: THEEKRANSJES 89 Ct

ÏIW CHIPS
BORRELNOOTJES
AFTER EIGHT
STEREOLETS
OVALE TOAST
OSSESTAARTSOEP

naturel of paprika
nu

Calve
4 soorten, van 168 voor

doosje
van 350 voor

Haust
van 98 voor

Haust
van 66 voor

Unox
van 135 voor

89
139
298
89
59

115

BLADERDEEGMELANGE

CHAMPIGNONSOEP

SCOTTEX SERVETTEN

VAT BONTKRACHT

NOOTKRANSJES

fijne van Smelik
nu

Unox
van 135 voor ...

wit of gekleurd
van 150 voor ...

van 1995
onze prijs

heel pak
slechts

1395
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Visser
vindt dat 'n pak
wel 's wat anders
mag hebben...
...dat hoeft dan nog geen versierde kerstboom
te zijn.

U wilt wel 's wat anders dan dat
hele gewone. Maar niet te gek.
Gewoon om lekker te dragen.
Kijk 's in onze Fortex-kollektie:
net iets anders.
Echt iets voor u... _ „

Fortex-nét even anders dan't hele gewone!
MODECENTRUM

Modern kostuum,
2 naads-sierstiksel.
f 275,-.

tftsstb
VORDEN-TEL(05752)1381

KERSTVERS VLEES
VAN KWALITEITS-
SLAGER VLOOMAN!
Geldig van 19 december tot en met 24 december

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

VARKENSROLLADE
500 gram vanaf

RUNDERLAPPEN 500 gram 398
1 kilo

RIBLAPPEN 500 gram 548
1 kilo

BIEFSTUK
250 gram

SNITZEL
100 gram

498
540
7,-

10-
398
128

Ook hebben wij voor u: ossehaas, runderfong, varkens-
haas, tricandeau, coteletfen

Wij maken voor uw gezellige avond een heerlijke

FONDUESCHAAL „.
6 personen l Li

Heerlijke salades - filet Americain

Voor de boterham:
150 gram HAM 134
150 gram BOERENMETWORST 119
150 gram PEKELVLEES 148
150 gram BOTERHAMWORST 89
250 gram KOOKWORST (stuk) 140

Rund- en verkensslagerij

Slagerij Vlogman
Nieuwsfad Vorden Telef. 1321

Het weer is niet zo mooi
de laatste tijd, maar dat wist u al!

Een heel verschil met uw Warme
Bakker,.
die is altijd op temperatuur

Ook voor de kerstdagen zorgt hij voor een prettige sfeer
aan uw keisttafel. Wij hebben voor u:

KERSTKRENTENBROOD

KERSTROZIJNENBROOD
WEIHNACHTSTOLLEN
KERSTKRANSEN (roomboter-amand.)
KERSTSTAVEN (roomboter-amand.)
APPELGEBAK
KERSTTAARTEN
KERSTKAKEN
KERSTGEBAKJES

en een prachtige sortering brood

Bestellingen gaarne tijdig!

A. G. SCHURINK
Burgemeester Galléestraat 40 - Vorden - Telefoon 05752-1877

Wij wensen u prettige feestdagen

Prettige kerstdagen
en een

gelukkig nieuwjaar
Elektro Technisch Installatie Buro

DEKKER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2122

Kerstnachtdienst
dinsdag 24 december 's-avonds 23
uur in de

HERVORMDE KERK

Evenals vorige jaren nodigen wij de
Vordense bevolking uit de Kerst-
nachtdienst in de Hervormde kerk
(op de markt) mee te maken.

Medewerkenden zijn:
ds. J. B. Kuhlemeier, meditatie
Chr. Muziekver. Sursum Corda
Gijs van Schoonhoven, orgel
Liturgie aanwezig.

Graag tot dinsdagnacht
De Interkerkelijke Evangelisatie-
kommissie Vorden

ATTENTIE!
Wij zijn ruim gesorteerd in alle
kerstartikelen o.a. kerstbakjes, scha-
len, kandelaars, wand- en grafstuk-
ken, bloeiende planten als azalea's,
kerststerren, cyclamen, hyacinthen.

Kerstbomen met en zonder
wortel, hulst, dennentakken

Mogen wij uw bestellingen vroegtij-
dig noteren?

Fa cebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf, Zutphenseweg 64, Vorden
telefoon 1508 b.g.g. na 18 uur 2054

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING
Winkelsluitingen kerst en oud/nieuw

Kerstdagen:
maandag 23 december koopavond
tot en met 9 uur.
dinsdag 24 dec. t.m. 4 uur.
Oud en nieuw:
maandag 30 december koopavond
tot en met 9 uur.
Dinsdag 31 december tot en met
4 uur.

HET BESTE WAT MEN VOOR KINDERVOE-
TEN KAN DOEN, IS VOORKOMEN DAT ZE
GEBREKKIG
GEWORDEN.

In de wieg zijn onze voeten gaaf.
Hoe komen wij later aan die knobbels... ?

r en at a
JEUGDSCHOENEN

IN 4 WUDTEMATEN
PER LENGTEMAAT

BEVORDEREN I

• de juiste voetstand
• de natuurlijke groei
• een goede lichaamshouding
• een soepele loopbeweging.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

TOUWTREKVERENIGING
VORDEN

Verwerpings-
avond
in café Eykelkamp, zaterdag

21 december, aanvang 8 uur

Leuke prijzen
o,a. krentenbrood, koeken enz.
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Helmink heropende winkel in
woninginrichting en textiel

Woensdag 18 december opende woninginrichting en
textiel Helmink haar gemoderniseerde zaak. We ston-
den wel even te kijken hoe door een nieuwe opzet zo-
veel ruimte gekreërd is in zeer toepasselijke kleuren.
Alles is doeltreffend opgezet, speciaal de afdeling tex-

tiel geeft nu een ruimer beeld. Voor een ieder is er
veel keus in alle prijsklassen. Ook de tweede verdie-
ping kreeg een geheel ander en overzichtelijker aan-
zien. Jongste zoon Marcel verrichtte de officiële ope-
ning. Hierbij alvast onze gelukwensen.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

BASISSTRUKTUURPLAN OPENLUCHT
REKREATIE
voor de gemeenten Hengelo, Ruurlo, Vorden en Zelhem

Met waardering voor het werk dat door de opstellers
van het basisstruktuurplan voor bovengenoemde ge-
meenten is verricht, moet een ieder die de natuur en
het bijzonder in het landschap van deze streek ter harte
gaat, met grote bezorgdheeid kennis hebben genomen
van de vele plannen die bestaan om dit landschap in
zijn totaliteit te veranderen.
In de plannen, waarin overigens veel tegenstrijdigeh-
den naar voren komen, waarop later wordt teruggeko-
men, is sprake van nieuwe ontwikkelingen welke -
mits goed geleid — de waarde van het landschap zul-
len vergroten!
Maar is het niet van het grootste belang, dat zij die
hier eeuwenlang gewoond hebben en door hun noeste
arbeid, dikwijls ten koste van veel offers, ontginningen
hebben doorgezet om een bestaan op te bouwen, in de
eerste plaats de gelegenheid krijgen om hun bezit te
vergrote" en daar waar noodzakelijk is door uitbreiding
een rendabel bedrijf te voeren, financiële steun krijgen?
In het plan wordt gesteM, dat de totale oppervlakte
natuurgebied voortdurend afneemt en de bevolkings-
toename doorgrat, hetgeen zou impliceren dat per in-
woner meer rekreatieve p;rond ter beschikking moet ko-
men? D:t is een innerl i jke tegenspraak met het streven
om daf wat nog als natuurterrein kan worden aange-
merk\ te behouden. Ook is algemeen bekend, dat de
bevo'kin!Ts*o?name van na de tweede wereldoorlog nu
de volwassenen opleven die echter geen nageslacht in
aantal mner willen zoals voorheen. Op het tijdstip van
evrwezenlijking van bestaande plannen is dus minder
rekreatieve grond noodzakelijk dan gedacht wordt en
is de enorme uitbreiding van wegen die onvermijdelijk
de ontsluiting van rekreatieve gronden zoals voorgesteld
tot gevolg heeft, op den duur overbodig. Wat betekent
dit niet een aantasting van het gebied als geheel? een
terud ringing van de natuur en de wildstand en een ver-
mindering van de houtproduktie, ook al zouden hier
en daar nieuwe bospercelen worden aangelegd? Kortom
een vermindering van de waarde als bos- en natuurter-
rein, want de natuur en het milieu kunnen, zoals de
plannen nu liggen, niet beschermd worden wanneer ve-
le mensen hun dagrekreatie of vakantie zouden kunnen
en ivillen houden in de Achterhoek. Dit is overigens
een fiktie, want algemeen is bekend dat de Achterhoek
— ook al zou het door de aanleg van grote wegen be-
ter bereikbaar worden voor de westerlingen - toch
door hen wordt ervaren als een gebied dat op té grote
afstand ligt om te worden bezocht voor rekreatie van
beperkte duur. Een duidelijk bewijs hiervoor leverde
Twente, waar men jaren geleden alle mogelijkheden tot
aantrekking avn vakantiegangers heeft onderzocht, re-
klame heeft gemaakt, hetgeen heeft geresulteerd in
een niet groter aantal vakantiegangers. De enkele be-
zoekers die wij verwachten kunnen zijn Duitsers (meer
geschikt voor de Kur-orten Scheveningen-Zandvoort?
of liever hun eigen bossen), óf de vakantiegangers van
de zomervakantie. Zou men deze laatsten graag willen
zien, dan is het noodzakelijk om een sfeer van rust te
scheppen in een natuur zoals zij nu is en die door de
„fijnproevers" ook zeer gewaardeerd wordt. Zou men
nog uitbreiding aan dit soort rekreanten willen geven,
Irat clan de natuur de natuur en tracht uitbreiding te
realiseren door het scheppen van eenvoudige of minder
eenvoudige akkommodatie in d^ vorm avn een of meer-
d^re mo'els, het aktiveren van de pensionakkommodatie
bij de bewoners en landgoedeigenaren en zelfs door een
lichte uitbreiding van de bestaande kampeerterreinen.
Men krijgt dan niet alleen de meer natuurbewuste re-
kreanten die zuin ig zullen zijn op deze streek, doch
ook meer mogelijkheden voor de middenstand, die ze-

ker niet veel voordeel zal hebben van de Jagrekreant;
als rechtgeaard Nederlander zal deze toch weer zijn
boterhammet je meenemen en het zakje achterlaten!
De dagrekreant uit de omgeving is o.i. tevreden met
de natuur zoals hij nu is. Wel zou hij gebaat kunnen
zijn met enige verbetering in de toestand van de fiets-
paden en indien mogelijk een uitbreiding van het net
van ruiterpaden. Door dergelijke maatregelen zal het
unieke landschap niet te z^r worden aangetast en zal
het niet kunnen verwordf^^t een soort „pretpark",
zoals elders (omgeving Niji^^en) het geval is!
Gaat men voorbij aan het kreëren van mogelijkheden
voor een massale dagrekreatie, dan blijft over de bouw
van zomerhuisjes (ontsierend in groot aantal), maar
nog pijnlijker voor dit lan^rchap, in welke vorm en in
welke zone dan ook, is hei«Ktaan van caravans. Een
schrijnend voorbeeld hiervalWs de Veluwe, waar hele
dorpen met huizen op wielen verrezen zijn welke ove-
rigens het grootste deel van het jaar leeg staan. Voor
de middenstand is deze kategorie ook minder aantrek-
kelijk omdat de beheerder van de kampwinkel zijn wa-
ren grotendeels van de engroshandel betrekt.
Naar wij hopen is een hartekreet als deze meer een
verzoek aan allen die deze streek ter harte gaan, zich
te bezinnen over mogelijke, funeste gevolgen wanneer
uitvoering wordt gegeven aan een opdracht van „ho-
gerhand", casu quo Den Haag, om de mogelijkheden
tot rekreatie te onderzoeken. Dit verzoek is weer in
strijd met de algemeen geldende opvatting van nu om
massale dagrekreatie in eigen omgeving te aktiveren.
Hiertoe worden momenteel al rekreatiegronden ge-
kreërd nabij de grote steden.

C. M. van Reeuwijk-Hoffschulte, Linde E 30, Vorden

Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

L.S.,
Isfahan, 27 november 1974

U heeft in tijden niets van ons gehoord, maar voordat
we ons gezicht laten zien willen we toch nog even iets
van ons laten horen. Na de geelzuchtperiode zijn we
weer met frisse moed aan het werk gegaan en aan het
einde van de training gekomen. Dat was eind septem-
ber en daarna zijn we weer de dorpen ingegaan om de
jongens weg te brengen of werk voor hen te zoeken op
grote bedrijven in de buurt van ïsfahan. De mensen
willen de blinde jongens graag hebben als arbeider,
want ze schijnen harder te werken als zienden. Ze
worden minder gauw afgeleid als de zienden en zien
ook niet hoe hard of langzaam de anderen werken. Dus
werken ze zelf zo goed als ze kunnen.
Van de trainees van afgelopen jaar zijn er drie geble-
ven om als arbeider op onze boerderij te werken. Zij
zorgen voor de koeien en de mestkuikens en de tijd die
ze over hebben, besteden ze aan het schoonmaken van
de irrigatiekanalen op het land.
De winter is de tijd om te rekruteren, dit wil zeggen
het opzoeken van blinde jongens in de dorpen rond
Isfahan in een straal van honderd kilometer.. Dat is
erg vermoeiend werk. Het betekent soms dat er op een
dag een route wordt gemaakt van 300 kilometer en dat
gaat niet over glad asfalt maar meestal over slechte
stoffige hobbelige zandwegen. Het verschil is goed te
voelen en een keer zei Arjanne, nadat we van een
zandweg op een asfaltweg kwamen: hè, hè, nu zijn we
weer op een zachte weg". De kinderen vinden het leuk
om mee te gaan. Er zijn daar vaak schapen en geite-
kuddes in de woestijn waar ze proberen nog een beetje
voedsel te vinden. De kuddes worden begeleid door een
jongetje, die soms een ezel heeft om zich mee te ver-
plaatsen en we hebben ook eens een herdersjongen op
de fiets gezien.
Als we geluk hebben, zien we kamelen. Eigenlijk zijn
het dromedarissen want ze hebben maar één bult. Deze

dieren zijn meestal het eigendom van rondtrekkende
stammen die de dieren gebruiken als rij- en lastdier. Er
zijn hier enkele slagers die kamelenvlees verkopen en
wij hebben het ook geprobeerd. Naar ons idee is het
dezelfde smaak als koeievlees en het is dus niets bij-
zonders.
U zult wel benieuwd zijn hoeveel blinde jongens er ge-
vonden zijn voor de training van volgend jaar. Via de
jongens van dit jaar hebben we ook adressen gekregen
van andere blinde jongens. Er zijn er ook al verschil-
lenden op de boerderij geweest om eens te horen wat
hier allemaal gebeurd. Het leuke is dan dat ze ook met
de blinde jongens kunnen praten die hier nog zijn als
arbeiders. De sfeer onderling is altijd erg leuk en ge-
zellig en de oudgedienden voelen zich gewichtig om-
dat ze alles al weten en kunnen. Die kennis steken ze
niet onder stoelen of banken, maar er wordt danig op-
geschept. We hebben aardig wat geschikte blinden ge-
zien, velen zullen ook dit jaar nog niet durven te komen
maar we hopen toch op een groepje van 8-10 jongens
voor de training.
Tenslotte nog dit: wij komen de maanden januari en
februari met verlof in Holland (adres Van Lennepweg
2, Vorden). We hopen velen van u te ontmoeten en
hopenlijk kunnen we ook weer vertellen over ons werk.
We eindigen dus met de hartelijkegr oeten en tot ziens
over enkele dagen.

Jan, Ria, Arjanne en Erik Lenselink,
Postbox 12, Isfahan, Iran

ALLES HEF ZIEN
BESTEMDE TIED
Zoo bun'k dan begonnen an et leste stuksken van et
ioar. „Wat geet de tied, wat vlug de tied", zei Jan
Willem uut 't Goor ver vieftig joar al. Veurig joar um
disse tied zatte wi'j midden in de „energiekrisis". Et
werkt nog wat noa, moar de slimste punten zunt d'r
al wel afesletten. En sinds die tied bu'w met mekare
weer een joar older ewodden.
Veur sommigen is ni'jjoar 1974 et leste ni'jjoar ewes,
andren wazzen d'r toe nog neet en zal ni'jjoar 1975 et
eerste ni'jioar wodden. „Alles heeft zijn bestemde tijd"
zei de prediker al. D'r is een tied van kommen, d'r is
een tied van goan. D'r is een tied van zaaien en potten,
een tied van maaien en bi'j mekare halen. D'r is een
tied um zik druk te maken, een tied um uut te ros-
ten. En - wat mien de leste tied et meeste deur de
kop spoken - d'r is een^ed um te schrieven, en een
tied um d'r met op te h^Ki. ïk wil d'r niks gien ge-
heim van maken, da'k narede leste tied wel es effen
wakker van elègen hebbe. Toe ik d'r met begonne was
et met de gedachten: „Moar es zien hoelange a V dat
volholt". Ik gaf mien zelf hoogstens een half ioar. Wil-
lens en wettens heb ik ratffcpiumte klein ehollen. „Ik
hebbe d'r nog een buuUKi met verhaaltjes liggen,
misschien ku'i doar nog wat uuthalen", zei een behulp-
zame kennis, 't Was goed bedoeld, moar mien bedoe-
ling neet. Ik zegge: „'t Is dankensweerd, moar hol i ' j
ow buuksken moar, ik wil gien ander noadoen. Ik holle
mien alleene an wa'k zelf zie en heure, an wa'k zelf
ezien en eheurd hebbe".
Moar ik wis wel da'k d'r mien zelf met op een kleine
ruumte intuunen, 'k heb et langer vol ehollen as da'k
mien zelf toe eschreven hadde, ik zegge ok neet, da'k
d'r nou zoo inens met uutscheeie. 'k Heb et altied met
plezier edoan, en dat mot zoo blieven, ik mag niet goan
denken dat et een plicht wodt. En de lezer mot nooit
e' ftevuul kriegen da'k zo'n betien uuteproat hunne.
E mot leuke dinge blieven veur de mensen. En dat wis
ik zelfs soms niet zoo vaste meer. Moar gelukkig kreeg
ik de leste tied ok wel es een steuntjen in de rugge um
rnien oaver et dooie punt hen te helpen. In een zale
Ion d'r eene langes mien hen, draait zik weerumme:
„I'i schrieft nog wel hatteleke stukskes in de krante",
mompelt e mien in 't oor. Een andere keer klopt d'r
mien eene on de scholder: „Dat leste stuksken deij
mien werkelek goed" zeg e en hie lacht met zien heele
erxichte. Een mevrouw, .afkomstig uut de stad, kump
bi'i mien um teks en uutleg te vroagen oaver een woord
woar zie en eur man niet uut kont kommen, moar dat
was een drukfout. En dan den bedankbrief van die
gepensioenneerde Rijks Landbouwkonsulent. An die
dinge doar wet ik an da'k nog verscheiden mensen een
olezier doe met mien stukskes. En da'k d'r veurloopig
nog met deur kan goan. Moar evengoed, wat waar is
is woar, alles hef zien bestemde tied: d'r is een tied
van schrieven en een tied um d'r met op te hollen
Goeie Kerstdage, Gelukkig ni'jjoar.

d'n Oom

BETALING ABONNEMENTSGELD
VANAF MAANDAG 16 DEC.
Voor het iaar 1975 hebben wij het abonnements-
geld moeten stellen op ƒ 20, - per jaar eksklu-
sief administratie- en inkassokosten. Wordt u na
l januari 1975 een kwitantie aangeboden, dan
komt er ƒ 2, - administratie- en inkassokosten
bij.
Wat of 1975 zal gaan worden wat betreft de
paniernriizen en norto. kunnen ook wij niet voor-
sne^en Oa«ts fe bericht ANP porto 30 procent
verhoging?). In 1974 zijn er zulke enorme ver-
hopine^n geweest, dat wii hopen dat zich dit niet
Mrrnqld in 1975. Ook de kwaliteit van het pa-
pier is 7.per terup gelonen. Wij hopen dat wii in
«taat ziin om toch. ondanks deze moeilijkheden,
Con^ct Wsrnar zullen houden en dat wij spe-
ri;ml vel aandacht zullen besteden aan onze
nieuwspagina s.

Direktie Drukkerij Weevers B.V.

Rabobank organiseert
weekendtrips naar Rome
Wie eens een lang weekend in Rome wil doorbrengen,
kan in 1975 via de Rabobank een vierdaagse reis naar
de „eeuwige stad" boeken. Onder het motto: „van deur
tot deur" is een all in trip samengesteld, waarbij niet
alleen vliegreis en hotelakkommodatie, maar ook en-
kele ekskursies en begeleiding zijn inbegrepen.

Voor deze weekendtrips, die van vrijdagmorgen tot
maandagavond duren, zijn Ie klas hotels uitgezocht,
zoals Residence Palace en Michel Angelo. Hoewel het
gebruikelijk is, dat de deelnemers in tweepersoons ka-
mers worden ondergebracht, is een beperkt aantal een-
persoons kamers aanwezig, waarvoor een toeslag wordt
berekend. Tijdens het verblijf in Rome kan ook worden
deelgenomen aan enkele fakultatieve ekskursies, die
niet in de reissom zijn inbegrepen. Inplaats van deze
fakultatieve ekskursies kan een ieder natuurlijk op ei-
gen houtje in Rome op ontdekkingstocht gaan. De mo-
gelijkheden daartoe zijn talrijk. Rome heeft namelijk
meer te bieden dan het Forum Romanum, het Colos-
seum, de Catacomben, aquaducten en de Via Appia
Antica. Ook prachtige kerken zoals Santa Maria Mag-
giore, San Giovanni in Latherano en de Sint Pieter zijn
zeker een bezoek waard.

Andere bezienswaardigheden zijn bijvoorbeeld de Tui-
nen van het Palazzo Borghese, de Spaanse Trap, het
drukste punt van Rome en niet te vergeten de Via Ve-
neto, die met haar vele café's, restaurants en boetiekies
net zo beroemd is als de Champs Elysées en de Fifth
Avenue. Kortom in Rome de „eeuwige stad" liggen het
heden en het verleden dicht naast elkaar. Tijdens de
vierdaagse trip is het dan ook mogelijk voor enkele
ogenblikken de geschiedenis tot 2000 jaar geleden te-
rug te draaien.

Hoewel het programma dus een bepaalde lijn heeft,
kan dit in het belang en het voordeel van alle deelne-
ers enigszins worden gewijzigd. Belangstellenden voor
een lang weekend naar Rome kunnen voor inlichtingen
en reserveringen terecht bij de Rabobank.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GEZINSDIENST IN DE WILDENBORCH

A.s. zondagmorgen 22 december zal in de kapel in de
Wildenborch een gezinsdienst gehouden worden in de-
ze tijd van Advent en naderend Kerstfeest. Aan deze
dienst hopen mee te werken de Wildenborchse school,
zanggroep Medlerschool en Hans en Monique Denkers
(trompetten) Het orgel wordt bespeelt door de heer J.
van Wijk. Voor deze gezinsdienst zullen liturgieën ge-
stencild en uitgereikt worden.

KERSTNACHTDIENST

De Interkerkelijke Evangelisatiekommissie (Gerefor-
meerd/Hervormd) belegt ook dit iaar weer de Kerst-
nach'dienst en wel op dinsdagavond 24 december in
de Hervormde kerk. Voorganger is ds. J. B. Kuhle-
meier. De Chr. Muziekver. Sursum Corda verleent me-
dewerking aan deze dienst.

GEZAMENLIJKE KERSTZANGDIENST

Op de morgen van Pe Kerstdag (donderdag 26 decem-
h<>r) wordt in de Hervormde kerk een gezamenlijke
Kers'zangdienst gehouden. Aan deze dienst hopen mee
te werken de Chr. gem. zangver. Excelsior, koperbla-
zers, de zanggroen van de Medlerschool en Hans en
Monioue Denkers (trompetten). Ds. Krajenbrink hoopt
deze dienst te leiden en de meditatie te verzorgen.

KERSTFEESTEN VAN DE ZONDAGSSCHOLEN

De zondagsschool Medler/Linde hoopt het Kerstfeest
te vieren op de Ie Kerstdag 's-middags in e Medler-
school (woensdag 25 december). De zondagsschool in
het dorp hoopt het Kerstfeest te vieren op de Ie
Kerstdag 's-avonds in de Hervormde dornskerk. Ou-
ders en gasten (iedereen) zijn hartelijk welkom.

KERSTVIERING JEUGDKLUBS HERV. KERK

De ieugdklubs van de Hervormde gemeente hopen deze
week vrijdagavond samen het Kerstfeest te vieren in
het Jeugdcentrum. Ook de ouders en gasten zijn er zeer
welkom! In het tweede deel van de avond hoopt ds.
Kraienbrink dia's te draaien van zijn reis naar het land
Israël (o.a. natuurlijk Bethlehem).

HET GEITENPROJEKT

Aan het einde van de zondagsschoolkerstviering op de
Ie Kerstdag in de dorpskerk zal een inzameling wor-
den gehouden voor het zgn. „geitenprojekt". Binnen-
kort vertrekken de heer "Johan Spee uit Brummen en
zi jn vrouw naar Ghana met een twintigtal moedergei-
ten. De melk van deze moedergeiten moet voorzien in
de grote behoefte aan baby-voeding, zodra voor hen
de borstvoeding ophoudt. De baby-sterfte in Ghana is
groot, mede als gevolg van het ontbreken van de goede
voeding. Daarin wil deze praktische en uiterst nood-
zakelijke hulpverlening voorzien. De kosten zijn groot.
Daarom willen we met onze bijdragen dit werk helpen
mogelijk maken.



30 en 31 december VOLOP RWERK
fa SUETERS Kranenburg

Dinsdag 24 december (Kerstavond)
zijn wij om 17.00 uur

GESLOTEN
Ie Kerstdag de gehele dag
Oudejaarsavond om 19.00 uur.

Tevens wensen wij allen een

voorspoedig 1975

CAFE-RESTAURANT

Schoenaker
Kranenburg - Telefoon 6614

STOZUGEN
Nu tijdelijk voordeel tot en
met oudejaarsdag

MODERNE STOFZUIGER
(van bekend merk)

Prijzen 337,- nu f 280,-

Prijzen 290,- nu f 240,-

Prijzen 257,- nu f 215,-

Er is ook a! een stofzuiger
voor slechts f 159.-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20 Arnhem
Telefoon 085-422442

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen

B. Arbeidsongeschiktheid

C. Ziektekosten

D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur

^^^^ v.m) Voor verzekering A-B-C:
f |V A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
V ''^J '•! Warnsveld - 05750-16871

*^^ Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 . Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN

Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

Verplaatst van 't Wapen van Vorden
naar CAFÉ ESKES

Te DOET3NCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildcnbeest

Te BCRCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler . Tel. 6634

kom naar óns voor
feestelijk gekleed gaan!

Modische mannen van nu dragen o.a,
kostuums van fluweel. Wilt u zich de

komende f eestmaand "feestelijk" kleden ?
Kom naar ons! Wij hebben een passende

kollektie "geklede kostuums".

tcHtiel en mode

/chooldermcin

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de raad dezer gemeente in zijn vergadering van
17 december 1974 heeft besloten dat een (ge-
deeltelijke) wijziging van het bestemmingsplan
Brinkerhof 1973 nr l wordt voorbereid.
Het besluit met bijbehorende tekening ligt vanaf
23 december 1974 voor een ieder ter gemeente-
sekretarie ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat zij, met inachtneming van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voorne-
mens zijn het bestemmingsplan Brinkerhof 1973
nr l te wijzigen en wel in die zin dat de ten noor-
den van de hoofdweg aangegeven bestemmingen
voor een boxengarage en naastliggende parkeer-
strook onderling worden gewisseld.
De op dit voornemen betrekking hebbende be-
scheiden liggen vanaf 23 december 1974 t/m 8
januari 1975 voor een ieder ter gemeentesekre-
tarie ter inzage, gedurende welke termijn een ie-
der schriftelijk bezwaren kan indienen bij burge-
meester en wethouders voornoemd.
Vorden, 18 december 1974.

VOOR FEESTELIJKE
KLEDING

Modecentrum

TEUNISSEN
RUURLO

Lange rokken en japonnen
Blouses, Truitjes, Pulli's,
Kuitrokken, pantalons enz.

Donderdag, vrijdag
en maandag koopavonden

É

PRETTIGE KERSTDAGEN
en een

GELUKKIG NIEUWJAAR
wenst u

Drukkerij Weevers - Vorden

mag
het teven

een spel zijn?
Bh m

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

Meestal trekje een lage kaart
En dan woon je in het arme deel
van de wereld Het spel wordt zo gespeeld,
dat de gelukkigen blijven winnen en de
pechvogels blij^Arerliezen.

We kunnnen de kaarten opnieuw
schudden. Ook kunnen we een nieuw spel
proberen te bedenken met gelijke kansen
op geluk voor iederpen. Er zijn veel
mogelijkheden, ^f
Een aktie als "GewaanTafel" 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 9n in een
kwartaal f 27,- en in een heel jaar f 10Q,-

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

• Novib!Antwoordnr362IDenHaag
Naam:

Adres:

Plaats:
doet mee met de aktie gast aan tafel

9,-perjaar D -* lOSrperjaar HGGItt'H
|-t 27,- per jaar f] wfleenspaaiiiusje

|-t 64-per jaar £] \yuraeertafoimatie

•iHI^^^I^^BMM JHV . ^m _

gast aan tafel

SPECIALE KERSTAANBIEDING

Excellenz
* Sensomatic kanalenkiezer

* DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

* 66 cm beeldbuis

* Met Nederlands garantiebewijs

inklusief garantiecheques

van f 2748,- voor f 2350,-

, Uw garantie voor yakitî nschap

Vooraan in service - vooraan in techniek — Eigen servicedienst

Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 05750-13813



Vordense koren:
Excelsior Vordens Dameskoor
Vordens Mannenkoor
verzorgen Kerstconcert

De drie Vordense koren: Het Vordens Dameskoor, de
Chr. Gemengde Zangvereniging Excelsior en het Vor-
dens Mannenkoor, geven a.s. zaterdagavond 21 decem-
ber een concert, een Kerstzang, in de Hervormde kerk
te Vorden.
Er zullen ook enkele kerstliederen door alle aanwezi-
gen gezongen worden. Organist is de heer Gijs van
Schoonhoven, de organist van de Hervormde dorps-
kerk. Hij speelt ook solo. Ds. Krajenbrink verzorgt
weer de deklamatie van enkele kerstgedichten.
De toegang is vrij. Bij de uitgang zal een kollekte ge-
houden worden voor de gemaakte onkosten. Wat daar-

na overblijft, zal verdeeld worden over de drie plaatse-
lijke kerken.
De verwachting is gerechtvaardigt dat velen zaterdag-
avond naar de Hervormde dorpskerk zullen komen om
onze drie plaatselijke koren te horen en ook te zien
optreden. Ter illustratie drukken wij twee in ons bezit
zijnde foto's af nl. van het Vordens Mannenkoor en
het Vordens Dameskoor. Helaas bezitten wij nog geen
foto van Excelsior, maar u moet maar van ons aaifne-
men dat ook zij in hun nieuwe kostuums niet onder
doen voor de andere twee koren.
(Zie ook de advertentie in dit nummer)

Benoemd
Tot leidster aan de Chr. kleuterschool Dikkertje Dap
is benoemd mejuffrouw A. J. Kolthof te Leersum. Zij
wordt de opvolgster van mevrouw I. Kuiper-Wierstra,
die per l februari 1975 is benoemd tot hoofdleidster
aan een vierklassige kleuterschool te Dieren.

Inbraak
Bij de heer G. J. Beek aan de Gazoorweg is tijdens zijn
afwezigheid ingebroken. Aan de voorzijde van het huis
werd een ruitje vernield en de zonwering neergelaten.
Binnen is alles overhoop gehaald maar er wordt niets
vermist.

Ongeval
De 16-}arige bromfietser R. de M. uit Vorden is ge-
wond geraakt bij een frontale botsing met de 8-jarige
T.T. op het rijwielpad langs de rijksweg Warnsveld -
Vorden ter hoogte van bakkerij Hoornenborg. Hij is
naar het streekziekenhuis in Zutphen vervoerd. De M.
reed in de richting Zutphen. Het jongetje T. kwam
hem rijdend per fiets of lopend met de fiets aan de
hand tegemoet en heeft zich dus kennelijk aan de lin-
kerzijde van de weg bevonden.

Brandje
De Vordense brandweer moest uitrukken voor een
brandje in een in aanbouw zijnde bungalow van de heer
W. B. aan de Christinalaan in plan Zuid. Tijdens de
werkzaamheden in de kelder raakte een gasleiding in
brand. De brandweer had het voor spoedig gedoofd.

Deel van Elshorst
naar Vorden
Het Sociaal Werkvoorzieningsschap regio Zutphen wil
in verband met ruimtegebrek de afdeling houtbewer-
king van de werkplaats De Elshorst verplaatsen naar
De Enk in Vorden. Een voorstel hiertoe komt aan de
orde in de vergadering van het algemeen bestuur van
het Sociaal Werkvoorzieningsschap vrijdag 20 decem-
ber a.s.
Door een andere indeling van de afdeling montage-
verpakking atelier en TTA zal er plaats komen voor
32 nieuwe werknemers. Dit betekent echter dat op de-
ze afdelingen meer machines moeten komen. Ruimte
hiervoor kan verrkegen worden door het verplaatsen
van de afdeling houtbewerking naar Vorden. Bovendien
geeft deze verplaatsing een besparing in de kosten van
de brandverzekering. Met de herindeling en de verhui-
zing is een totaalbedrag gemoeid van ruim 439.000
gulden.

EHBO afd. Vorden
Aan het eind van de afgelopen zomer trachtte de plaat
selijke EHBO-afdeling tot een nieuwe kursus te ko-
men. De belangstelling hiervoor bleek echter te gering
om de geplande kursus doorgang te laten vinden.
Regelmatig wordt nu gevraagd of de afdeling nog een
kursus organiseert en er schijnt dus wel weer belang-
stelling te bestaan. De afdeling Vorden wil daarom als-
nog proberen of er inderdaad voldoende belangstelling
voor bestaat. Zij hoopt dat een spoedige opgave van
deelnemers (sters) aan alle twijfels een einde zal ma-
ken.
De kursusavonden zullen bij doorgang hiervan op de
maandagavond gehouden worden. Voor verdere inlich-
ingen zie de advertentie in dit nummer.

WOOTmEUUW

Dammen
Bij de Gelderse kampioenschappen werden de volgende
resultaten behaald.

Adspiranten: Van Someren (Wamel) - Reuver (Vor-
den) 2-0; Boedri (Vorden - Masselink (Vorden) 1-
1; Van Drempt (Doetinchem) - Harmsma (Vorden) O
-2.

Jeugd: G. Wassink - K. van Drumpt 2-0.

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden
de volgende wedstrijden gespeeld:

Jeugd: Gosselink - Klein Brinke 2-0; Reuver - Bou-
dri 2-0 .

Senioren: Van Dijk - Oukes l - l; Heuvink - Wansink
2 -0 ; Wiersma - Hulshof 2 -0 ; Sloetjes - Rossel 2 -
0; Dimmendaal - Teerink 1-1; Schef f er - Wentink
2 - 0 ; A. Wentink - Hoenink 0 -2 .

Volleybal
In de volleybalkopetitie van het distrikt De IJssel-
streek kring Zutphen is deze week een belangrijke tus-
senfase ingetreden voor de dames- en heren promotie-
klassen. Nu de helft van de kompetitie er op zit zal
er een splitsing volgen in een A- en een B-poule, af-
hankelijk van de eindstand van deze halve kompetitie.
De kampioenspoule (A) en de degradatiepoule (B) spe-
len nu elk een hele kompetitie. Uit de A-poule komt
dan de kampioen, uit de B-poule de degradanten.

Dash l uit Vorden dat in de herenpromotieklasse in
een uiterst penibele positie verkeerde - op een zesde
plaats op de ranglijst - had maandagavond geluk te-
gen Bruvoc l. Het ging er om wie van beide voor de
kampioenspoule in aanmerking zou komen. Dank zij
een 2-2 gelijkspel had Dash net voldoende punten om
zich definitief bij de eerste zes te voegen.

Het felle duel om de klassering voor de kampioens-
poule tussen Dash l en Bruvoc l begon met een ge-
weldige inzet van de zijde der Vordenaren, die er in
slaagden de eerste set j^ 15-10 op hun naam te
brengen. In de tweede ̂ fc,varen de rollen omgekeerd
en ging Bruvoc met de^Wnst strijken 10-15. Nadat
Bruvoc de beste papieren kreeg door de derde set met
12 -15 te beslissen, realiseerde Dash zich wat er op
het spel stond. Met groot enthousiasme speelden zij
zich naar de overwinnj^B' 5 - 9, waardoor de eind-
stand 2 - 2 werd en de ijj^oule was een feit.

In Deventer speelde Dash minder suksesvol en verloor
met 3-1 van het sterke Isala 3, terwijl koploper Han-
sa 2 het Twellose V/K 2 geen schijn van kans gaf
O - 3.

Dames eerste klas Zutphen:
In deze klasse splitsten zich twee teams af avn de
kopgroep: Harfsen l, dat zelf niet speelde en Hansa 2
dat Harfsen van de leiding verdrong door een 2-1
overwinning op Hansa 3. De Dash-reserves klommen
enkele plaatsen in het klassement door een 0-3 zege
op Wilhelmina 4 dat nu weinig hoop meer heeft als
laatste van de ranglijst. WIK l en Bruvoc 2 waren aan
elkaar gewaagd met een kleine winst voor WIK 2 — 1.

Heren tweede klasse Zutphen:
Voorst 2 -VaI to 3 0-3; Dash 3 - DVO 1 0 - 3 ;
Voorst l - Bruvoc 3 1 - 2 .

Dames tweede klasse A Zutphen:
Wilhelmina 6 - Dash 30-3; Harfsen 2 - WIK 23 -
0.

Touwtrekken
De touwtrekverenigingen aangesloten bij de Neder-
'andse Touwtrekkers Bond zullen in het winterseizoen
°n in de nieuwe zomerkompetitie 1975 terdege reke-
ning dienen te honden met een zeer goed getrainde
vereniging nl. de TTV Jong Gelre uit Eibergen. Op het
zaterdagavond gehouden eerste indoortoernooi van de
winterkompetitie 1974/1975 in manege 't Harhalze in
Groenlo slaagden de Eibergse achttallen er in om alle
fegenstanders in het zand te laten bijten, waardoor de-
7e super-teams zowel in de 720 kg klasse als in de
^40 kg klasse ongeslagen winnaar werden.
Tn de belangrijke zwaareewichtklasse (720 kg) was Ei-
bergen oppermachtig: leider Groot Wassink zweepte
•?ijn ploeg ( O L ge\veldige krachtsexplosies op, waardoor
favoriete teams als Noordijk (het catch-team) en EHTC
f een schijn van kans kregen. Ongeslagen bereikten de
Eibergenaren de eindstreep. Noordijk C werd eervol
fweede dank zii winst op Noordijk A, de Beltrumse
Bizons en EHTC. Tussen de Bizons en de Eerbeekse
^cht ontspon zich een fel duel dat tenslotte een 2 — 1
"ege voor EHTC opleverde.
Groot was de deelname in de 640 kg klasse waardoor
;n deze afdeling meer dan achtentwintig wedstrijden
moesten worden getrokken. Ook hier bleek Eibergen
niet te verslaan en bleek Bathmen in staat op de tweede
plaats beslag te leggen. Vorden, een van de favorieten
en oud-kampioen uit de 640 kg klasse moest enkele be-
langrijke nunten prijsgeven onder meer aan het Hol-
tense OKIA, Eibergen A en Bathmen. In de midden-
moot werden waren veldslagen geleverd tussen Warken
Heure B en Okia, terwijl Eibergen B genoegen moest
nemen met de laatste plaats.
Het tweede indoortoernooi dat meetelt voor de win-
terkompetitie touwtrekken wordt gehouden op za-
terdag 18 januari in manege het Braamveld in Warns-
veld en georganiseerd door de TTV Treklust Warken-
Warnsveld.

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

ONZE ADVERTEERDERS
VERKOCHTEN GOED
MET SINTERKLAAS!

Was u daar ook bij?

Voorspoed, tegenspoed,
een advertentie in Contact
doet het altijd goed !

Adverteerders

uit Vorden
en omstreken;

Wij verzoeken u eventuele

matrijzen
in te leveren voor maandag 10 uur
voor de verschijningsdag

Nadien kan geen plaatsing van stypen
gegarandeerd worden

DRUKKERIJ

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

Wilt u uw

NIEUWJAARS-
ADVERTENTIES
tijdig inleveren?

T.m. vrijdag 27 december

Drukkerij Wee vers b. v,
Vorden - Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404



30-31 december

- KOERSELMAN
PRACHT SORTERING

KERSTCHOCOLAADJES
KERSTKRANSJES
KERSTKRANZEN
KERSTBRODEN
TULBANDEN
TAARTEN ENZ.

P.S. Voor vader of moeder zo'n doos met

ASBACH URALT BONBONS

BANKETBAKKERIJ

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

Wij wensen u

PRETTIGE
FEESTDAGEN

Administratiekantoor

VORDEN BI
v.h. boekhoudburo
J. W. M. Gerritsen
Beatrixlaan 18 — Vorden
Telefoon 05752-1485

Zaterdag 21 december
aanvang 19.30 uur in de

Hervormde Kerk
TE VORDEN

Kerstkonsert
met medewerking van
Chr. Gem. Zangver. Excelsior
Vordens Dameskoor
Vordens Mannenkoor
Voorganger ds. Krajenbrink

Komt u allen!

VOOR DE KERST

een gezellige sfeer met een

GEKLEDE JAPON
verhoogt uw feeststemming.
Komt ze zien in onze grote kollektie
ook heupmaten.

Tot de kerst: bij iedere japon
een bijpassende panty GRATIS !

H.LUTH

r " —— ^

Johan Cruijff:

'̂Is&Sf""' to*_d , mijn l
PUMA-schqenen zijn
zó uit de winkel en...
verkrijgbaar bij

WULLINK
Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor de feestdagen
EXTRA VOORDEEL - EXTRA GEMAK
Kristalglasservies 30-delig 19.95
Theeservies 9-delig 29.95
Fonduestel roestvrij staal 26.95
Fondueborden vanaf 2.98
Dipbakjes vanaf 1.95

Wandweegschaal 24.50
Jena 2000 vlamvasfe schotel 29.25 22.50
Koekepan 'Fissier' met teflon 21.75
Kruidenrek met 12 gevulde potjes 18.90
Theemuts met mandje 12.95
Smulpot ovenvast aardewerk 10.70
Groentehakker 9.95
Hapjespan 'Fissier' 13.75 9.95
Barset 7.75
Notenschaal hout 6.95
Wijnglazen 'Gilde' 6 stuks voor 5.95
Compotestel glas o 5.95
Taartstolp 5.90
5-vaks schaal voor zoutjes 5.60
Kookboekjes 4.90
Notenkraker de lux 2.95
Bak en braadfolie 'Look' per rol 3.25 ... 2.50
Servetten gekleurd 1.80

ELEKTRISCHE APPARATEN
Super friteuse van 'Tefal'
met anti-reuk filter 177.- 136.-
Grill apparaten vanaf 89.—
Koffiezet automaat 'Inventum' 132.50 ... 115.-
Coffeemaker "^rcolator systeem 65.—
Brood- en vleMlnijmachine
elektrisch aangedreven 79.—
Handmixer 'Inventum' 64.75 57.95
Messenscherper ook voor scharen 22.95
Kerstboom veJtóting
dag en nacht ̂ rnig, vanaf 19.05

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Vakmanschap is meesterschap
KERSTSTUKJES — KANDELAARS
PLANTEN — BLOEMEN

U ziet het in één oogopslag:
hier is zorg aan besteed

KOOP VOOR HET TE LAAT !S!
Geef uw bestelling tijdig op, speciaal voor
andere plaatsen

In onze groentewinkel hebben wij

voor de feestdagen alle soorten

exotische vruchten
Grote sortering in

GROENTE EN DELICATESSEN

J. J. DIJKERMAN
BLOEMEN FRUIT

Zutphenseweg 5 - VORDEN
Telefoon (05752) 1334

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

adverteren
in contact
proberen!

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Openingstijden gedurende
kerst en oud en nieuw

Maandag 23 december 's-middags
van 14.00-17.30 uur;
's-avonds van 18.30-21.00 uur.
Dinsdag 24 december 's-middags van
14.00-16.00 uur; 's-avonds geslo-
ten.
Vrijdag 27 december gesloten.
Maandag 30 december 's-middags
van 14.00-17.30 uur; 's-avonds
van 18.30-21.00 uur.
Dinsdag 31 december gesloten.

Vanaf maandag 6 januari is de bibliotheek elke
maandagmiddag geopend van 14.00 - 17.30 uur

De veilige,
bedrijfszekere,
fluisterende
vacuümpomp
komt van SurgeAlamo
U kunt hem bekijken bij:

Boeke-Heesters bv
Hengelo, Gld (05753-19 64).

Voor al uw

Tafelstukjes
Kerstboomverlichting
Kerstboomversiering
Kaarsen

KOERSELMAN

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

SCHOOL 'HET HOGE'
Vorden

KERSTFEESTVIERING

op vrijdag 20 december 1974 om
KWART OVER EEN (niet half 2)
in de Ned. Herv. kerk.

Kinderen die in 1975 op school ho-
pen te komen, worden ook verwacht.

Ouders, leden en belangstellenden
zijn van harte welkom!

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Feestelijke
schoenen

voor de feestdagen

WULLINK
heeft ze
voor u in vele modellen !

WULLINK
Vooiaan in schoenmode

Dorpsstraat 4 Vorden
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