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Verschijnt eenmaal per week. Abonnementsgeld ƒ 28,—
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Korrespondenten:
A. Velhorat, Het Wiemelink 35, Vorden, telefoon 1688
W. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

1. Enige onderwerpen uit de aanbie-
dingsnota gemeentebegroting 1978 (ver-
volg).
2. Enige nuttige wenken ten aanzien van
het oliebollen bakken.
3. Verkoop en gebruik van vuurwerk.

Ad 1. Enige onderwerpen alt de aan-
biedingsnota gemeentebegroting 1978
(vervolg).
3. Voorlichting en public relations.
3.1. Gemeentenieuws.

Op 28 september 1977 werd voor de 250e
maal in het nieuws- en advertentieblad
"Contact" een rubriek Gemeentenieuws
opgenomen. In de periode van l oktober
1976 tot l oktober 1977 werd, evenals in
voorgaande jaren, in "Contact" in de
rubriek Gemeentenieuws aan diverse
onderwerpen aandacht besteed. Deze
onderwerpen betroffen meestal de re-
latie overheid-burger in de ruimste zin
des woords. Teneinde de inwoners van
ie gemeente Vorden inzicht te verschaf-
fen in het funktioneren van met name de
lagere overheid werd getracht verschil-
lende procedures, welke voor de burger
vaak ondoorzichtig zijn, te verduidelij-
ken. Zo werd bijvoorbeeld in een aantal
afleveringen van Contact de bestem-
mingsplanprocedure aan de orde gesteld
en de bevoegdheden van gemeente,
provincie en Rijk in deze zo goed
mogelijk verduidelijkt. Om de plaatse-
lijke bevolking te betrekken bij het ge-
meentelijke gebeuren werd in de week
voorafgaande aan een raadsvergadering
een overzicht van de door de gemeente-
raad te behandelen onderwerpen gege-
ven, waarbij een enkel agendapunt
nader werd toegelicht. Ook werd in de
rubriek zo nodig een korte uiteenzetting
gegeven over nota's, circulaires e.d. van
Rijk en Provincie.

Uitschieter van de week!!

Kinderpullovers
7,50 15,- 20,-

Dat de in de rubriek Gemeentenieuws
aan de orde gestelde onderwerpen van
uiteenlopende aard waren mogen blijken
uit het hierna volgende overzicht:
-de kapverordening; aanvraag kapver-
gunningen;
-subsidieregeling partikuliere woning-
verbetering;
-jaarlijkse aktie rattenbestrijding;
-gewijzigde bijstandsuitkering;
-onroerend goedbelastingen;
-aanbesteding van de verbouw van de
gymnastiekzaal tot brandweergarage en
tennishuisje;
uitgifte van bouwgrond; selektiekriteria;
-vernieuwing rijbewijs;
-aanvragen hinderwet-vergunning;
-vaststellen bestemmingsplannen;
-subsidieverordening; subsidieaanvra-
gen.

Gezien het ontbreken van reacties in
voorgaande jaren werd gedurende bo-
vengenoemde periode in deze rubriek de
lezers niet gevraagd te reageren en
suggesties te doen. In de praktijk blijkt
wel dat de wekelijkse rubriek, mede
doordat deze vaak zeer praktische mede-
delingen bevat, in een zekere behoefte
voorziet. Regelmatig worden ter secre-
tarie telefoontjes en schriftelijke reactie's
ontvangen naar aanleiding van een
artikeltje in de rubriek Gemeente-
nieuws.

Ook in het komende jaar zal getracht
worden door een veelheid van onder-
werpen de lezers van Contact te be-
trekken bij het plaatselijke bestuur,
waarbij wij ons realiseren, dat het on-
doenlijk is iedere week onderwerpen aan
de orde te stellen die ieders belang-
stelling hebben.

d. Reinig de pan aan de buitenkant,
vetvrij maken, alvorens het bakken voort
te zetten.

e. Tracht tijdens het bakken het morsen
van vet te voorkomen, houdt de buiten-
kant van de frituurpan vetvrij.

Gemeente Vorden
Nieuwjaarsontmoeting

Op 2 januari 1978, 's avonds van acht uur tot half tien, geeft het gemeen-
bestuur van Vorden gelegenheid elkaar te ontmoeten in enkele ruimten van
het kasteel/raadhuis.
Een ieder is van harte welkom.

3.2. Openbaarheid van commissies.

Ingevolge artikel 8 lid 2 van de door de
Raad op 27 januari 1976 vastgestelde
"Verordening, regelende de taak, de
samenstelling en de bevoegdheid van de
vaste commissies van advies en bijstand"
kan in voorkomende gevallen een com-
missie in overleg met burgemeester en
wethouders besluiten een vergadering in
het openbaar te laten plaats vinden.
Artikel 8 lid l van genoemde verorde-
ning geeft de commissie de mogelijkheid
om in overleg met burgemeester en wet-
houders belanghebbenden en deskundi
gen op te roepen.

Van deze laatste mogelijkheid door de
raadscommissies in het afgelopen jaar
wel gebruik gemaakt. Wij denken hier-
bij aan het bijwonen van een vergadering
van de commissie voor onderwijs door de
plaatselijke tandartsen toen het onder-
werp schooltandverzorging aan de orde
kwam. Ook werd aan een gezamenlijke
commissievergadering, betreffende mel-
ding en alarmering brandweer, deelge-
nomen door brandweerdeskundigen.
Enkele malen werd architekt Heineman
verzocht in een commissievergadering
een nadere uiteenzetting te geven over de
restauratie van het kasteel.

Bij behandeling van bestemmingsplan-
nen in vergaderingen van de commissie
algemeen bestuur c.a. werd ook de
stedebouwkundige uitgenodigd een
mondelinge toelichting te geven. Over de
openbaarheid van commissie vergade-
ringen in het afgelopen jaar valt eigen-
lijk niets te melden; door de commissies
werden geen initiatieven ondernomen
om vergaderingen in het openbaar te
doen plaatsvinden, ondanks dat eerder-
genoemde verordening openbare com-
missievergaderingen mogelijk maakt.
Het lijkt ons wenselijk en zelfs noodza-
kelijk dat hieraan in het komende
begrotingsjaar meer aandacht wordt
besteed.

ad. 2 OUeboUen bakken.

a. Dit gaat vaak gepaard met "vlam in
de pan". Als u dit overkomt, loop dan
niet weg, er is nog geen brand, maar leg
in plaats daarvan een goed passend
deksel, met een schuivende beweging
van u af, op de pan.

b. Draai gas of elektriciteit uit. De
elektrische plaat blijft lang heet en
houdt derhalve de olie lang op tempe-
ratuur. De pan de eerste 15 minuten niet
bewegen en het deksel niet oplichten.
Leg een "vochtige" dweil op de deksel,
zodat deze vaster op de pan drukt.
Gebruik nooit water om brandende olie
te blussen, dat is levensgevaarlijk!!!

c. Blijf ter plaatse, totdat de frituurpan
voldoende is afgekoeld.

f. Weer tijdens het bakken kleine
kinderen uit de keuken, deze leiden uw
aandacht af van de frituurpan.

g. Leg de goed-passen deksel gereed,
binnen handbereik!

ad. 3 Verkoop en gebruik van vuurwerk.

Nu de jaarwisseling weer voor de deur
staat wijzen burgemeester en wethou-
ders belanghebbenden op de bepalingen
in de Algemene Politieverordening over
de verkoop en het gebruik van vuurwerk.
Artikel 77 bepaalt ondermeer dat het
verboden isguurwerk te verkopen, af te
geven of ̂ H verstrekken. Van deze
bepaling kunnen burgemeester en wet-
houders schriftelijk ontheffing verlenen.
Voor dit jaar is besloten de verkoop enz.
toe te staan pp 30 en 31 december.

Verkoopve^^nningen worden enkel ver-
leend aan hen die in het bezit zijn van
een Hinderwetvergunning voor opslag
van vuurwerk. Aan personen beneden de
leeftijd van 16 jaar mag geen vuurwerk
worden verkocht; voetzoekers en lucht-
ballen mogen niet worden verkocht.

Artikel 79 bepaalt, dat het verboden is
vuurwerk af te steken of tot ontploffing
te brengen. Dit verbod geldt niet op 31
december na 18.00 uur en op l januari
vóór 02.00 uur.

Verkopers en gebruikers van vuurwerk
dienen zich stipt aan deze bepalingen te
houden, daar anders proces-verbaal zal
worden opgemaakt.

Het Gemeentebestuur wenst u een goede
jaarwisseling en een voorspoedig 1978
toe.

4. Milieu-zaken.
4.1. Hinderwet.

Door het college van burgemeester en
wethouders werden in de periode van l
oktober 1976 tot l oktober 1977 21
Hinderwetvergunningen verleend, terwijl
er op l oktober 1977 nog 11 aanvragen
in behandeling waren. Het hierna vol-
gende overzicht dient ter vergelijking
met voorgaande jaren:

periode 1-10-1972/1-10-1973
-44 vergunningen verleend en nog 20
aanvragen in behandeling;
periode 1-10-1973/1-10-1974
-55 vergunningen verleend en nog 16
aanvragen in behandeling;
periode 1-10-1974/1-10-1975
-31 vergunningen verleend en nog 10
aanvragen in behandeling;
periode 1-10-1975/1-10-1976
-26 vergunningen verleend en nog 14 in
behandeling.

In totaal zijn in de periode van l januari
1970 tot l oktober 1977 239 hinderwet-
vergunningen verleend.

Uit het overzicht blijkt dat de dalende
tendens in het aantal aanvragen om een
hinderwetvergunning, waarvan in de
aanbiedingsnota van de gemeentebegro-
ting 1977 ook reeds melding was ge-
maakt, zich in de afgelopen periode
heeft voortgezet. Een belangrijk deel der
hinderwetplichtige bedrijven is thans in
het bezit van een vergunning ingevolge
de Hinderwet en derhalve zal een
vergunningaanvrage dikwijls samen-
hangen met de uitbreiding van bestaan-
de bedrijven. Door kontrole zal getracht
worden te bewerkstellingen dat door
hinderwetplichtige (agrarische) bedrij-
ven, welke niet in het bezit van een
vergunning zijn, aanvragen worden inge-
diend.

Onlangs verscheen een brochure in de
reeks "Veehouderij en Hinderwet". In
1971 verscheen een eerste editie van deze
brochure, waarin o.m. een aantal uit-
gangspunten werden neergelegd voor de
toepassing van de Hinderwet op inten-
sieve veehoudersbedrijven. In de nieuw-
ste editie wordt een uiteenzetting gege-
ven over de problemen welke voor

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor alle duidelijkheid nog het volgen-
de: indien één van de zaken genoemd
onder a, b en c aanwezig zijn, dan valt de
gehele inrichting (erf en gebouwen)
onder de Hinderwet. Nieuwe aanvragen
om een hinderwetvergunning zullen,
zodra het Hinderbesluit dienovereen-
komstig is gewijzigd, worden getoetst
aan deze nieuwe bepalingen.

(wordt vervolgd).

In verband met de afsluiting van het boekjaar wordt de

avondopenstelling
•van onze kantoroü an vrijdag 30 december

verplaatst naar donderdag 29 december

Rabobanken
Kranenburg
Vorden
Wichmond

intensieve veehouderij tengevolge van de
Hinderwet kunnen ontstaan. Een aantal
bestaande en nieuwe regelingen ter
(gedeeltelijke) oplossing van deze pro-
blemen worden in de brochure genoemd.
Over de volgende regelingen wordt een
nadere uiteenzetting gegeven:

-Bijdrage-regeling voor de opslag van
mest;
-Bijdrageregeling boerderij-verplaatsing;
Bedriifsbeëindiging;
-Tijdelijke beëindigingsvergoeamgsrege-
ling.

In de inleiding van de brochure wordt er
overigens nog op gewezen dat onlangs de
Ministerraad akkoord is gegaan met een
voorstel van de Minister van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne tot wijzi-
ging van het Hinderbesluit. Dit voorstel
houdt in dat:

-bedrijven met intensieve veehouderij in
het Hinderbesluit zullen worden opge-
nomen als een aparte catagorie waarvoor
een vergunning verplicht is;
-aanwezigheid van mestopslag op vee-
houderijbedrijven op zich niet meer ver-
plicht tot het bezit van een hinderwet-
vergunning.

Echter voor alle veehouderijbedrijven
blijven wel redenen tot vergunning-
pi ichtigheid:

a. de aanwezigheid van één of meer
elektromotoren met een gezamenlijk
vermogen van meer dan 2 pk;
b. de opslag van brandbare vloeistoffen
(benzine, propaan, butaan e.d.);
c. de bewaring van anorganische nitraat-
houdende stoffen en bestrijdingsmidde-
len (in de zin van de Bestrijdings-
middelen Wet 1962).

Kranenburgs toneel
op kerstavond van
KPO -en bejaarden-
soos
Het was een bijzonder goede gedachte
van het KPO-bestuur om dit jaar tijdens
de traditionele gezamenlijke kerstavond
van de bejaardensoos Kranenburg en de
KPO-afdeling Kranenburg-Vorden, de
toneelvereniging KRATO op te laten
treden. Presidente mevrouw R. Koers-
van Ginkel opende met een hartelijk
welkom. Mevrouw Spaarwater las hierna
een kerstgedicht voor, waarna de toneel-
vereniging KRATO een uitvoering gaf.
Het blijspel was getiteld "Papa strijkt de
vlag" een klucht in twee bedrijven.

De meespelenden, souffleuse en bovenal
de heer H. Heuvelink -die voor het eerst
als regiseur van KRATO fungeerde-
kregen een spontaan en langdurig ap-
plaus. De in de pauze gehouden ver-
loting bracht een flink bedrag op.
Mevrouw Koers-van Ginkel dankte na-
mens de KPO de toneelvereniging voor
het mooie en boeiende spel en bood een
envelop met inhoud aan benevens een
aardige attentie. De heer Brinkman
sprak een dankwoord namens de be-
jaardensoos. Op 25 januari a.s. zal de
KPO haar jaarvergadering houden.

Raadsvergadering
23 januari 1978
Naar wij hebben vernomen is de raads-
vergadering van 16 januari 1978 naar 23
januari 1978 verschoven.

erkdiensten

HERVORMDE KERK Vorden
Zaterdag 31 december 19.30 uur Ds. J.
Veenendaal (Oudejaarsdag). Zondag l
januari 1978 10.00 uur Ds. J.C. Krajen-
brink (Nieuwjaarsdag) Na de korte
dienst Nieuwjaarsbegroeting in "de
Voorde".

GEREF. KERK VORDEN
31-12 19.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier
1-1 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. A. van Vliet.

R.K. Kerk-Vorden

woensdag 19.30 u. Oudejaarsavond 19
uur. N.J. morgen geen dienst woensdag-
avond 19.30 uur.

R.K. Kerk- Kranenburg

27 dec. geen dienst; 30 dec. 19.30 u.;
Oudejaar geen dienst Nieuwjaars-
ochtend 10.30 uur; dinsdag 19.30 u.;
vrijdag 8.00 uur.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Ster r inga.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Hut en J. H. Hagedoorn, Doetin-
chem/Lochem (tel. z.b.) O8340-23207

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uit-
sluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE—DEK—JE
Mevr. Wolters tel. 1262.

WR AND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Groothad, telefoon
05753-1778, elke donderüag.ivan 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

Wegens inventarisatie en interne verandering zijn wij
maandag 2 januari, dinsdag 3 januari en woensdag 4 januari

Wij zijn wel telefonisch
te bereiken onder

RADIO - TV-SPECIAALZAAK
ff

GESLOTEN
nummer

05752-2577 l'OLDENKAMP
Stationsweg 1, Vorden Telefoon 2577



Scheelt u tientallen guldens per week
Supermarkt Albers, Nieuwstad 5. Telefoon 123°

Coca cola

Calve

Slaolie
grote fles

%
Uit onze slagerij

Saucijzen of
Verse WOrSt 500 gram

Botermalse
Bief Stuk 250 gram

299

Wiener
100 gram

„Stegeman"
Hele leverworst
500 gram 198

Krat

Grolsch
bier

Beugelflessen

1250

Hoy

Knakworst
Pot

Melba toast
per pak

Filet Americain
Bakje 198

Uit onze groente & f ruitaf deling

Champignons 200 gram 98

Goudreinetten kno 198

Verse ananas 298

Handperen „ooyenne" uio 149
* "'"• ' . : . -." ' i ' ;:*:.q:V ..̂ .p ̂  i"' ̂ ^^ 'X ÏJÏ ^ ' ' '^'"' ^ ^ ' :-~~I

Wij zijn ruim
gesorteerd in

Buitenlandse

KAAS
soorten

Krenten
zak è 200 gram

198Asperges
Blik250gram

heerlijk samen met

Gekookte ham 17Q
150aram. f %^

nen
zak è 200 gram

Hebro Sateh 3 stokjes...

Kippelevertjes 500 gram

Frikandellen

Kroketten

JL. m. •^ryMm.m.^s'+^M.

dan alleen tqaar
voordelig

Florijn
Vieux

Liter 1250

„Coebergh
Bessen-
genever

Liter.

Florijn
Jonge
genever

Liter 1195

Wegens inventarisatie
zijn wij maandag

2 januari
DE GEHELE DAG

GESLOTEN

Baal

CHIPS
Naturel of paprika

79
Bakmeel

79
Sherry

1150

en BRONS TEXTIEL
Scheelt u tientallen guldens per week

Supermarkt Albers, Nieuwstad 5. Telefoon 1232

Wij wensen een ieder een
voorspoedig 1978
Banketbakkerij
J.Wiekart

Wij wensen u een in alle op-
zichten gelukkig 1978
Drogisterij
J. G. W. ten Kate,
Zutphenseweg 2, Vorden.

Chinees Restaurant
Toa Sing - Vorden
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Slagerij J. Krijt
Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

LJtorama
Dorpsstraat 8, Vorden.
Telefoon 05752-2675

Wenst u allen een
gelukkig nieuwjaar

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bQ

DROOISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-servtoe

SPECIAALZAAK

ZAAK

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Maandag 2 januari begint de
verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden.
Telefoon 2367.

Uitschieter van de week!!

Damespullover
met grote coll nu

15,00

Uitschieter van de week!!

Kinderpantalons
in tinneroy - denim

Helanca

10, 15,- 20,-



VUURWERK Fa. Sueters

Kranenburg

Grote sortering
Verkoop vrijdag
30 december vanaf 8.00 uur

Onze hartelijke dank, ook
mede namens onze ouders
voor de vele gelukwensen bloe-
men en kado's die wij ter
gelegenheid van ons huwelijk
mochten ontvangen

Bennie Harmsen
Els Harmsen-Schurink

december 1977

Met vreugde en dankbaarheid
geven we u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje

MARGO
Hendrikus Haaring
Sini Haaring-

Lenselink
Hengelo Gld.
20 december 1977
Beunksteeg 4

Jan en
Dinie Weigraven

geven hierbij kennis van
de geboorte van hun zoon
Gerrit Anton Willem

GERTON
Een grote wens is hiermee
in vervulling gegaan.

Vorden, 22 december 1977
Hoetinkhof 3

Te koop: Rode Citroen 2 CV4
Bouwjaar 1970. Koningsweg
22. Hengelo (Gld.)

Te koop gitaar
Van Bramerenstraat 8, Vorden

Voor de
a.s. feestdagen

dranken
Slijterij
E. J. Lettink
Almenseweg 35.

Gevraagd: voor 2 halve dagen
in de week meisje voor de
huishouding. Schutte, Henge-
loseweg 20, Vorden.

LJtorama
Dorpsstraat 8 - Vorden
Telefoon 05752-2675

Gesloten van
2 tot en met 11 januari

Goed tehuis gezocht voor
jonge, hondjes. H. Pelgrum,
Lindese Enkweg l, Vorden.
Tel. 6686.

STAALSTRALEN
Wrj maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l
Vorden, tel. 05752-1309

Nu alle kaarsen
met 10%korting

Drogisterij
„De Olde Meulle"
Dorpsstraat 9, Vorden

Nette heer leeftijd 55 jaar
zoekt plm. half januari net
kosthuis in Vorden of
omgeving. Zorgt eventueel
zelf voor broodmaaltijd. Tel.
05752-1481.

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

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Natrlumarme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1801

Inplaats van kaarten

GEERT JAN VAN ZEEBURG
en
ALBERTINE BONGERS

Wij hebben het genoegen u, mede na-
mens wederzijdse ouders, kennis te
geven van ons voornemen om in het
huwelijk te treden op vrijdag 6 januari
1978 om 11.00 uur in het gemeentehuis
te Vorden.
Het huwelijk zal worden ingezegend om
11.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden door ds. J. C. Krajenbrink.

Gelenheid tot gelukwensen van 15.30-17.00 uur in
zaal „Smit" te Vorden.
Het lebbink 11, Vorden/Zutphenseweg 125, Vorden
Toekomstig adres: Burg. Galleestraat 20, Vorden

gordijnstoffen

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennisgeven,
dat in de ochtend van de tweede kerstdag plotseling is
overleden mijn lieve man, onze lieve vader, schoon-
vader en opa

HENDRIK LAMBARTUS EMSBROEK
op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: G. C. Emsbroek-Klinkenberg
P.H. Emsbroek
J. G. Emsbroek-Koerselman
Manon en Jochem

Lochem: F. H. Emsbroek
I. W. Emsbroek-Dam
Annelies

Vorden, Groeneweg l
Liever geen bezoek aan huis, geen bloemen en geen
toespraken

Op donderdag 29 december om 14.00 uur zal de
crematie plaatsvinden in Aula l van het crematorium
te Dieren, waarna gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.
Voor belangstellenden vertrekt er 15 minuten voor
aanvang van de plechtigheid een bus van het G.T.W.
station via bushalte N.S. naar het crematorium.

zult zich verbazen over de enorme
verscheidenheid van de ESFERA

gordijnstoffen-kollektie. Een fantastische
range waarin alles vertegenwoordigd is

wat er op dit gebied maar te koop is.
Allemaal prachtstoffen van perfekte

kwaliteit in een scala van exclusieve dessins
en kleuren voor verbazend lage prijzen!
Er zijn ESFERA gordijnstoffen voor elk
interieur en voor ieders beurs; dus ook

voor U. Ervaar het zelf bij Uw
ESFERA-dealer.

méér sfeer per meter

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Tot onze grote droefheid namen wij kennis van het
overlijden van onze direkteur de heer

H. L. Emsbroek

Hij zal in onze gedachten blijven voortleven als een
gewaardeerde en menslievende direkteur.

Het personeel
Rijwielfabriek Empo Vorden

Tot ons leedwezen geven wij kennis van het plotseling
overlijden van de heer

H. L. EMSBROEK

Hij heeft ons 15 jaar met raad en daad bijgestaan.
Hiervoor zijn wij hem erg dankbaar

Bestuur
Vereniging voor vreemdelingen verkeer
Vorden

Betaling abonnementsgeld Cos^act

U kunt vanaf heden tot en met 31 december 1977 uw abonnementsgeld
voor het jaar 1978 voldoen per Rabobank nr. 36.64.02.374, Amrobank
nr. 48.63.19.245 of per postgiro nr. 1205867 t.n.v. Drukkerij Weevers
b.v. Vorden, of aan de drukkerij, Nieuwstad 12.
Kantooruren maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00
uur.

Het abonnementsgeld bedraagt f 26,00 per jaar

Wordt u na l januari een kwitantie aangeboden, dan komt er ƒ 4,00
administratie- en inkassokosten bij en betaalt u ƒ 30,00.

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON-EN FEESTDAGEN
1977

OUD EN NIEUW
donderdag 29 december t/m 9 uur
vrijdag 30 december t/m 9 uur
zaterdag 31 december t/m 4 uur

Tot ons groot leedwezen berichten wij u het
overlijden van onze geachte beschermheer, de heer

H. EMSBROEK

Zijn warme belangstelling voor ons koor zal in onze
herinnering blijven voortleven.

Bestuur, dirigent en leden
Vordens Mannenkoor

Vorden, december 1977

HUSQVARNA EN LEWENSTEEN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Bij de Warme Bakker
komt u er achter

wat vers brood eigenlijk is !

BAKKERIJ

n N
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Zomervakantie!
Benidorm, Paar da

op de Donaii, Av
Rusland reize
Wijndrinken
De stranden
opRhodos,
worden,Geni
Rijden,Vlieg
Want vakan

Bruin worden in
Ima, Deinen
capulco, naar

at je s van Split,
,Wegwezen!

isse, Relaxen
etië verlief d
othenburg,
g het maar,

eigen manier!

De reisprogramma's liggen voor u klaar
Als u nu komt boeken, garanderen wij u in
j u l i of augustus de beste plekjes! De Rabobank
is de grootste reisbemiddelaar van Nederland
en verkoopt verzorgde reizen van 16 bekende
reisorganisaties. Zij biedt een keuze uit
duizend-cn-èèn mogelijkheden en geeft daarbij
een service zoals u die van de Rabobank mag
verwachten: persoonlijk, betrouwbaar en zeer
deskundig. U kunt bovendien meteen de reis-
verzekering, de Internationale Reis- en Krediet-
brief, reischeques en buitenlands geld laten
verzorgen. Bij ruim 3100 Rabobanken, dus
nooit ver uit de buurt!

Haal nu de reisprogramma's bij de Rabobank
van:
Arke Reizen / Ebatours / Van Fraassen /
Franse Toeristen Service / G.T.W.-Rcizen /
Holland International / Hotelplan
Internationale Reisorganisatie / Rederij ketel /
N.S. vakantiereizen / Rentahome / Scandinavian
Arctic Sunway / Snel Reizen / Stoomvaartmij.
Zeeland (Big Ben Tours) / Tor Line / Vernu
Reizen / Vrij Uit autovakanticreizen /

Rabobank S
geld en goede raad



ADMINISTRATIEKANTOOR VORDEN B.V.

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd
SCHILDERIJEN

Te koop
WINTERFRUIT
a l gulden per kilo

te koop
aardappelen

iedere zaterdag van 9-13
uur bij
B. J. weanink
Regelinkstraat 13,
Hengelo.

SUPER
nog weer goedkoper, dan
u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boeren antiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 21/z uur.

f 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

FruKbedrljf Medler
Verkoop van alle
soorten handappels,
hand- en stoof peren

Vanaf zaterdag 7 januari is de
verkoop verplaatst naar
*'ultink, Ruurloseweg 60,

inenburg, Vorden. Van 9
2 uur.
ins wensen wij iedereen

i voorspoedig 1978 toe.

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lysten, in alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inujsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten In schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontsplegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderyen
Snelle levering.

Llforama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Rijwielhandel
SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld.

wenst bekenden en
kliënten een
voorspoedig 1978

J. Relntjes
Alle verzekeringen

wenst clientèle en
vrienden een

gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u een in alle opzichten voorspoedig 1978

B. H. J. de Regten medewerkers

voor bedrijfsauto
verhuur per dag

Automobicllx'drijl

I X - Stoven l , /ut plu-n
"IH:O.S7S<)-20344
l lan/rvu'n 27, Lot hem
Fel: 05730 -4226

vestiging lochem vanaf 1 12 77

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

T
O

Y
O

T
A

 
T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A
 

T
O

Y
O

T
A

 
T

O
Y

O
T

A
 T

O
Y

O
T

A

rt

Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:

TOYOTA (Janna de luxe 1975-1976
TOYOTA Corolla 1973
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
CITROEN 2CV 4 . 1973
DATSUN Cherry lOOa de luxe 1976
FIAT 125 1971
PEUGEO1' 304 S 1973
SIMCA 1 100 GLS 4-deurs 1975
SIMCA 1 100 1972
VOLKSWAGEN Passat 1974
CHRYSLER 180 1973

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYO1!
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Premie ziekenfonds 1978

De besturen van de hieronder vermelde ziekenfondsen, die samenwerken in de Verrekenkas "Oost-
Nederland" voor de vrijwillige verzekering maken bekend, dat de premie per 1 januari 1978 als volgt is
vastgesteld.

Vrijwillige verzekering:
f 110,00 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder
f 165,00 per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen
f 57,65 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder, voor zover

vallende onder de Landelijke Reduktieregeling.

Bejaerdenverzekering:
Indeling: Inkomen per Jaar:

Groep! van f --,--t/m ƒ 15.812,--
Groep 2 van f 15.812,-1/m f 16.252,--
Groep 3 van f 16.252,- t/m f 16.694,-
Groep 4 van f 16.694,- t/m f 18.552,-
Groep 5 van f 18.552,- t/m f 20.409,-

premfe per maand
Gehuwd Ongehuwd
f 25,10
f 50,05
f 74,95
f 99,85
f 149,75

f25,10
f 50,05
f 74,95
f 99,85
f99,85

Reduktie-mogelIJkheden:
op de premie vrijwillige verzekering ad
volgende gevallen.

f 110,-- per maand kan een reduktie worden verleend in de

A. Gehuwde verzekerden waarvan de echtgenoot 65 jaar of ouder is met een inkomen dat uitgaat
boven de toelatingsgrens voor de bejaardenverzekering (zie groep 5) doch niet meer bedraagt dan
f 25.340, -per jaar.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt dan de premie f 185,60 dan wel f 215,60 per
maand, (per echtpaar).

B. Gehuwde verzekerden Jonger dan 65 Jaar met een inkomen dat niet uitgaat boven f 23.550,- per
jaar.
Afhankelijk van het inkomen worden drie groepen onderscheiden met een premie van f 115,30
resp. f 185,60 resp. f 215,60 per maand, (per echtpaar).

C. Alleenstaanden met één of meer mede-verzekerde kinderen van 16 t/m 26 jaar en een inkomen tot
f 19.400,-- premie in dit geval f 57,65 per maand per persoon.

D. Verzekerden in het genot van een A.A.W.-uitkering (80%) die niet voor rekening van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekostenverzekering (A.W.B.Z.) in een daartoe erkende inrichting verblijven.
Inkomen niet hoger dan f 13.950,- per jaar.
Afhankelijk van leeftijd en burgelijke staat bedraagt de premie f 57,65 resp. f 92,80 per maand.

N.B. Bovengenoemde premies zijn alle exclusief de premie voor de aanvullende verzekering die per
ziekenfonds iets kan afwijken.

De Ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn
A.N.O.Z. -Apeldoorn
Voorzorg - Arnhem
Verenigd Deventer Ziekenfonds - Deventer
O.G.Z.O.-Goor

Tiels Ziekenfonds - Tiel
St. Liduina - Utrecht
Rijnstreek - Velp
A.N.O.Z. -Zutphen
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle

Ruurloseweg 21,
Vorden

Telefoon 05752-1485

All* «oorten
bouwmaterialen In

«te«n. kunststof etc.
Grot* koltokti*

kcukaninrichtingen.
Wand-, vloartagals an
plavulzan: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken.
banken, vijvers,

tegels, patioblokk«n
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.

Zand, grint, cement.
Dakbedekkings-

materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Rjn keramiek
teer origineel,
handgemaakt.

Wij wensen
allen een

voorspoedig 1978

Geopend: dagelijks tot 18.00 uur, vrfl-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00
tot 16.00 uur

holtslag ruurlo
bouwmaterialen^v Spoorstraat 28 tel. 05735 2000"

Speciale aanbiedingen in
onze damesaf deling
Restanten: Japonnen - overgooiers - pakjes

Nu 30,- 40,- 50,-

Restanten: Pantalons -10,- 20,- 30,-

Restanten: Rokken - Pullovers - vesten
5,-10,-20,-25,-

Vrijdags koopavond

RUURLO

Dansen
1 januari

Evening stars

Zoekt u een exclusief rustiek
meubel in het beter genre?
KoriLdan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat U

zich door ons vakkundig personeel eens adviseren. Onze collectie bestaat uit:

Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.
Groenlose kasten
Rundlederen bankstellen

En ook kan aan speciale wensen
in onze fabriek worden voldaan.
Tijdelijk 18% korting
op de meeste meubelen.

BIJENHOF's RIJNHOUT

BEWERKING
Industrie weg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00-16.00 uur


