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UITBREIDING BLOEIENDE LANDBOUWSCHOOL VORDEN
Terwijl in Vorden grote bezorgdheid is ontstaan over het blijven voortbestaan van
de lagere scholen in het buitengebied, gezien de voortdurende daling van het aan-
tal leerlingen, is er één school die groeit en bloeit. Zozeer zelfs dat binnenkort tot
uitbreiding moet worden overgegaan.
We bedoelen de school voor algemeen vormend biologisch en agrarisch onderwijs,
kortweg de lagere landbouwschool. Telde de school tien jaren geleden 64 leerlin-
gen (dieptepunt) thans gaan er dagelijks 182 leerlingen de school binnen. En nog is
het eind van deze toename niet in zicht.

In 1973 toen de school 135 leerlingen telde
ontstond reeds de behoefte aan uitbreiding.
Thans is het zover dat 25 januari de aan-
besteding van de op handen zijnde verbou-
wing c.q. uitbreiding kan plaatsvinden.
Het lokaal dat thans voor de „overblijvers"
dienst doet wordt veranderd in een leslo-
kaal, administratiekantoor en een biblio-
theek. Links naast het nieuwe leslokaal
wordt een les-prakticum voor biologie-on-
derwijs gebouwd. Voor de lessen, bijvoor-
beeld voor het nemen van proeven, worden
in dit lokaal vier units geplaatst. Tussen
het leslokaal en prakticumlokaal komt een
kabinet dat dienst doet voor het klaarzet-
ten van de attributen die nodig zijn bij het
biologie-onderwijs.
Momenteel heeft de school 4 theorielokalen,
twee prakticumlokalen (voor melkkunde
en natuurkunde) en een-techniek- en hand-
vaardigheidslokaal. Verwacht wordt dat de
verbouwing zo rond de „grote" vakantie
klaar zal zijn.

Direkteur G. J. Bannink heeft voor de
groei van zijn school wel een verklaring.
„By veel mensen is de laatste jaren de lief-
de voor plant en dier toegenomen. Bij de
jeugd wordt daardoor ook deze interesse
gekweekt. De biologie neemt op onze school
dan ook een zeer belangrijke plaats in," zo
zegt hy.

Bij een landbouwschool zal men verwach-
ten dat de meeste leerlingen afkomstig zijn
van het boerenbedrijf. Vroeger was dat ook
zo. Momenteel ligt de situatie in Vorden
heel anders. Slechts 35 procent van het
aantal leerlingen is van agrarische kom-af.
Het algemeen vormend karakter van de
school doet sommige ouders besluiten hun
kind naar de landbouwschool te sturen in
plaats van bijvoorbeeld ene Mavo- of Ibo-
opleiding.
Onder het aantal leerlingen is een gedeelte
dat een paar jaar een BLO- of LOM-school
heeft bezocht. „Dat wij ook voor deze kin-
deren iets kunnen doen zodat zij zich later

toch kunnen redden in de maatschappij,
doet mij veel deugd," aldus de heer Ban-
nink. „Overigens alle jongens die de land-
bouwschool verlaten komen of aan de slag
of studeren verder. Dit is een uitvloeisel
van het uitgebreide onderwijs dat gegeven
wordt. De leerlingen zijn later niet voor één
gat ge vagen," zo zegt de heer Bannink niet
zonder trots.

Het aantal leerlingen dat verder studeert
bedraagt zo'n 60 tot 75 procent. Een groot
aantal leerlingen gaat werken .of verder
studeren buiten de landbouw. De school
geeft volgens de heer Bannink voldoende
nazorg aan de afgestudeerden.

Kontakten met een toekomstig werkgever
worden reeds gelegd bij het vak oriënte-
ring op het bedrijfsleven, een stagemorgen
of -middag. Deze stages worden ook buiten
het landbouwbedrijf gelopen, bijvoorbeeld
verpleeginrichting, fabriek, dierenarts. De
schoolleiding stelt belang in een goede re-
presentatie.
Het onderwijs dat gegeven wordt is inder-
daad uitgebreid. Veel aandacht wordt be-
steed aan vakken zoals bijvoorbeeld wis-
kunde, vakvaardigheid en techniek. In to-
taal zijn er 12 leraren aan de school ver-
bonden waarvan een aantal part-timers.
Het onderwijzend personeel wordt voortdu-
rend bijgeschoold.

Voor veel plaatselijke verenigingen is (zon-
der dat zij dat wellicht zelf weten) de bloei
van de landbouwschool van zeer groot be-
lang. De landbouwschool maakt namelijk
vele uren in de week gebruik van de sport-
zaal. De gemeente ontvangt hiervoor van-
wege de „klokuren" een behoorlijke ver-
goeding. Daardoor kunnen de tarieven voor
de huur van de sportzaal, vergeleken bij
omliggende gemeentes, bijzonder populair
worden gehouden!

Installatie nieuwe Prins van De Deur-
dreajers vindt zaterdagavond plaats

Als op zaterdag 15 januari 1977 de karna-
valsvereniging „De Deurdreajers" de poor-
ten opent voor het seizoen 1977 dan zal ik
daar als uw prins worden geïnstalleerd.

Toen het bestuur van „De Deurdreajers"
my enige tyd geleden heeft verzocht de
funktie van prins karnaval op mij te nemen
heb Ik niet lang geaarzeld. Als karnavals-
vierder weet ik wel dat de prins zich ge-
steund voelt door het bestuur, president,
tanzmarikes en raad van elf. Ook de club
van elf is voor haar taak berekend.

De vele voorbereidingen die reeds getroffen
zijn voor het komende karnaval, waarbor-
gen een karnaval zoals dat alleen maar mo-
gelijk is In Vorden/Kranenburg. Op veler-
lei terrein gonst het van aktiviteiten. Denk
aan de optocht op zaterdag 19 februari a.s.
De zondagmiddagorganisatie is rond. Dus
de kinderen komen ook dit jaar weer dui-
deltyk aan hun trekken. De diverse avonden
behoeven nauwelijks aangekondigd te wor-
den; deze avonden zijn bij u allen genoeg-
zaam bekend.

Maar allereerst gaan u en ik a.s. zaterdag-
avond tijdens het prinsenbal een lekker

feestje bouwen. Als toekomstig prins van
het rijk der Deurdreajers roep ik u toe:
Niet nöln, maor deurdreajen. Tot zaterdag-
avond in residentie Schoenaker op de Kra-
nenburg.

Alaaf, Alaaf, Alaaf,
Prins ?

Bibliotheekgalerie
wordt tijdelijk
„los hoes55

Momenteel is men in Vorden druk bezig
voorbereidingen te treffen voor de expositie
over de landbouw, welke eind van deze
maand zal worden gehouden in de galerie
van de bibliotheek.
De heer A. G. Mennink, die zitting heeft
in het organisatiecomité liet ons weten dat
de galerie tijdelijk zal veranderen in een
zogenaamd „los hoes". Gedacht wordt aan
een „olderwetse" boerderij kompleet met
keuken en deel.
Op het verzoek aan de plaatselijke bevol-
king om hiertoe oude gebruiksvoorwerpen
beschikbaar te stellen, is positief gerea-
geerd. De oude spullen die zijn toegezegd
zullen dezer dagen worden opgehaald.
Naast deze expositie „oude stijl" kan het
publiek tevens kennis nemen van de hui-
dige bedrijfsvoering in de landbouw. Het
ligt in de bedoeling aan de opening van
deze landbouwexpositie een feestelijk tintje
te geven.

Kunst in de kamer
Zondag 23 januari, 's middags' brengt
„Kunst in de kamer" weer een muziekuit-
voering, de derde in dit seizoen. En wel als
primeur in het dan pas geopende nieuwe
gedeelte van de bodega „'t Pantoffeltje" in
de Dorpsstraat.
Het is een concert gegeven door „Musica

Iberica", zo genoemd omdat de groep spe-
ciaal muziek speelt van het Iberisch schier-
eiland, muziek uit de Middeleeuwen en de
Renaissance. De groep bestaat uit zeven
personen.
De instrumenten die zij bespelen zijn veler-
lei; om er slechts een paar te noemen:
kromhoorn, cornamuse, clavichord, gamba.
Het programma vermeldt Maria-liederen
uit de dertiende eeuw van Alfonso el Sabio
(De Wijze), verder uit de veertiende eeuw
o.a. rondedans, canons en tweestemmige
compositie, terwijl uit de vijftiende en zes-
tiende eeuw een ruime keuze is gedaan uit
het z.g. „Paleisliedboek", een verzamelbun-
del met twee-, drie- en vierstemmige com-
posities uit de tijd van de katholieke vor-
sten Isabel en Fernando (1474-1517).
Na de pauze volgen composities uit de zes-
tiende eeuw voor toetsinstrumenten, harp
of vihuela. Verder polyfone muziek voor
instrumentaal samenspel, vocale liefdes-
polyfonie en tenslotte Ibero-Indiaanse mu-
ziek daterend van de zestiende een zeven-
tiende eeuw. De uitvoerenden zullen een
ruime toelichting geven bij de stukken die
zij spelen. Alles tezamen een zeer geva-
rieerd programma.
Niet-donateurs die de uitvoering willen bij-
wonen, kunnen zich eventueel vooraf op-
geven bij mevrouw A. Muller, Beatrixlaan
24, Vorden, telefoon 05752-1756.

WAS AUTOMATEN SERVICE

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

DE WILD
Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

X I L V B H W J T KBKL.STAA4.

De dierenartsen
H. J. BREUKINK,

Het Jebbink 36, Vorden
en

J. WECHGELAEK
Venhorstinkweg 2, Vorden,

maken via deze weg bekend, dat zij
vanaf 10 januari '77 de praktijk van
dierenarts J. Wechgelaer in maat-
schapsverband uitoefenen.

Het telefoonnummer voor b e i d e
adressen is 1566.

Spreekuur van 8.00-9.00 uur v.m. en
voor kleine huisdieren op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.30-19.00
uur en volgens afspraak.

Het spreekuur voor kleine huisdieren
zal in de nabije toekomst hoofdzake-
lijk worden gehouden op Het Jeb-
bink 36.
Hieromtrent volgt nadere bericht-
geving.

H. J. Breukink
J. Wechgelaer

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST
Zondag 16 januari a.s. zal er weer een In-
terkerkelijke Jeugddienst gehouden worden
's avonds in de Hervormde kerk. Voorgan-
ger in deze dienst zal zijn ds. H. Onstein
uit Lochem. De Rejoice Singers uit Zelhem

; zullen muzikale medewerking verlenen.
Het thema waar het in deze dienst om
gaat, zal zijn: Wat is goed, wat is kwaad,

ogen en in Gods ogen, met hierbij
komt het goede van God en

het kwade van de duivel.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid
bij een kopje koffie hierover na te praten.
We nodigen iedereen uit deze dienst mee
te maken.

„EXCELSIOR" ZINGT IN
HERVORMDE KEBK
De Chr. Gemengde Zangvereniging „Excel-
sior" te Vorden hoopt a.s. zondagmorgen,
zondag 16 januari, mee te werken aan de
kerkdienst in de Hervormde dorpskerk te
Vorden. Tijdens deze morgendienst zullen,
bij leven en welzijn, vier kinderen gedoopt
worden. Twee doopouders zijn lid van ge-
noemd koor. Vandaar deze feestelijke, zin-
gende medewerking! Het koor hoopt tijdens
de dienst te zingen:
1. Enkele verzen uit Gezang 335.
2. Ik wil de Heer loven (Canon).
3. Wohl mir dasz ich Jesum habe (J. S.

Bach), met orgelbegeleiding van de can-
tor-organist Rudie van Straten.

Na elke doopdienst, dus ook na de dienst
van a.s. zondagmorgen, is er voor de ge-
meente gelegenheid om de doopouders in de
kerkeraadskamer van de dorpskerk te ont-
moeten en ook geluk te wensen met de
doop van hun kind. Om zo de vreugde-vol-
le-verbondenheid met een handdruk hand-
tastelijk te maken.
Er is (elke zondagmorgen) kinder-oppas
voor de kleintjes in een zaal van De Voor-
de, Kerkstraat 15.

GEZAMENLIJKE JEUGDDIENST
In tegenstelling tot een bericht elders zal
a.s. zondagavond de gezamenlijke Jeugd-
dienst gehouden worden in de Hervormde
kerk. Voorganger hoopt te zijn ds. H. On-
stein, Herv. predikant van Lochem. Een
zanggroep uit Zelhem heeft medewerking
toegezegd voor deze gezamenlijke Jeugd-
dienst.

DE KOMST VAN HET
AMERIKAANS STUDENTENKOOB
Alle gast-gezinnen krijgen begin volgende
week nadere berichten. (Dag en uur van
aankomst, geplande aktiviteiten enz.).
Waarschijnlijk zullen we enkele gezinnen
teleur moeten stellen. We komen nog gas-
ten tekort Zo spontaan hebben name-
lijk velen gereageerd op onze oproep een
gast logies te willen geven. Alle genoteer-
de gezinnen ontvangen bericht.
Er komen 27 gasten (leeftijd circa 19-22
jaar) van het Mc. Pherson College te Mc.
Pherson (Kansas) Amerika.

Dit studentenkoor hoopt zingend mee te
werken aan de morgendienst op zondag 23
januari in de Hervormde dorpskerk.

(Er worden liturgieën gestencild; de in-
houd van de liederen, te zingen door het
Amerikaanse koor, wordt in het nederlands
weergegeven).
Het koor geeft ook een concert en wel op
zondagavond 23 januari, eveneens in de
dorpskerk te Vorden.
Op de zaterdagavond (22 januari) hopen
we een contact-avond te organiseren. Voor
de broodmaaltijd op genoemde zaterdag-
middag/zaterdagavond worden van de lo-
geer-gast-gezinnen twee leden vriendelijk
uitgenodigd.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 16 januari: 10.00 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink, bediening van de Heilige Doop,
m.m.v. Chr. Gemengde Zangver. Excelsior;
19.00 uur ds. H. Onstein, Lochem; geza-
menlijke Jeugddienst in Herv. kerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 16 januari: 10.00 uur ds. G. O. N.
Veenhuizen, Zutphen; kindernevendienst;
19.00 uur ds. H. Onstein, Lochem, Herv./
Geref. Jeugddienst in de Herv. kerk

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterainga, tel. 05752-1256
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
geljjk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WREKEN i>, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warringa en C. War-
ringa-HendrikiS, tel. 1277, Horaterkamp 3,
Vorden

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa en C. Warrlnga-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek ia elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tolt 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotiheekdeiur bellen niet bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand januari mevr. Wolters telefoon
1262, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
HeJokelder (boekhandel Haaslink) tel. 1332,
gebeld worden

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-5345

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

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

18.30^21.00 u. 14.00-17.30 U.
woensdag 14.00nl7.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalCuurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 W.

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



SCHOUDER
KARBONADE

ASO
TOMAAT- KIP-
OF
GROENTESOEP

Donderdag - vrijdag - zaterdag

BH
VARKENS-

rollade
500 gram 548 - kilo

VARKENS-

poulet
500 gram

mam
HIPS OF

bovenbeen
500 gram

FIJNE VLEESWAREN

Ontbijtspek
l50 gram

Zure zult
200 gram

Kalfsgehakt
100 gram

Ringbloedworst 1QQ

Huzarenslaatje
per stuk

TIP-TOP

tieners
zak van l O stuks

BH
DELTA

vanillevla
literpak van 148 voor

IGLO graatloze

kabeljauw
400 gram van 455 voor

•IGLO

boerenkool
750 gram van 229 voor

4 borden blik

van 98 voor

GROENTE EN FRUIT ZOETE
plm. 2 kilo

HAND
SINAASAPPELEN

DE BETERHAM

Brinta
pak van 154 voor

HERO CONFITURE

aardbeienjam
pot van 232 voor

CAPRI FLORIDA CITROEN

Tolet air
flacon .

Heerlijk koekje: GOUDSE

RONDJES OF COCOS-

TONGEN per pak

Advokaatsprits
pak van 149 voor

AHO speculaas
pak van 139 voor

PUNSELIE

stroopwafels
pak van 130 voor

Voor de hond of kat

Loyal
blik van 109 voor

A en O

drink of colat
liter

•DE BETUWE

eendrank
div. smaken v. 198 v.

Donderdag, vrijdag en zaterdag

FIJNE

handperen
Doyenne du Comice
per kilo

HARDE

spruiten
500 gram

mm
BLANKE

witlof
500 gram

Bij elke 15,- boodschappen

prijsstuntbon
Vraag inlichtingen hierover bij onze

kassieres

DIEPVRIESGEBAK

Slagroomstam
voor

OYENYERSE BAKKERS-

speculaas
250 gram

A en O

afwasmiddel
liter van 89 voor

BBBBB

RADION

zeeppoeder
zak van 2 kilo

•••B

GLORIX

bleek
flacon van 94 voor

zeeppoeder
van 795 voer .

A&Q,meer
dan alleen o&a

voordelig

Albers - Vorden



KERSEN
BRANDEWIJN

William Lawsons Rare Blended
SCOTCH WHISKY 1195
CITROEN BRANDEWIJN
Florijn, liter

JAGERMEISTER
flacon van 14,95 voor

850

1325
BESSENGENEVER
Ganzeboom, liter 595

BEERENBURGER
Bols, stenen kruik

JONGE GENEVER
Ganzeboom

OFFLEY SHERRY
Pale dry

1195

1170
•a

595
FRANSE COGNAC
Joseph Guy van 17,85 voor 1595

Maandag 17 januari

Magere speklappen OIO
500 gram tfU

Vleesribjes
500 gram

Panklare koolraap *JQ
500 gram f O

Citroenen vol sap jQO
10 stuks . IvU

Dinsdag 18 januari

Varkenslap
BIJNA MAGER kilo

Rundergehakt
500 gram

Panklare rode kool
500 gram

Gekookte bieties
500 gram

•

Woensdag 19 januari

Varkenslap
BIJNA MAGER kilo

Gehakt half om half OQft
met gratis kruiden 500 gram fc W

FIJNE HANDAPPELEN

Granny Smith 4QO

Langs deze weg bedanken
wij allen hartelijk voor hun
belangstelling, bloemen en
cadeaus, waarmee ze onze
trouwdag tot een onverge-
telijke dag hebben gemaakt.

Willem Hasselo
Henny Hasselo-Gotink

Ruurlo, januari 1977
Barchemseweg l

Te koop: enkele zwart-wit
televisies. Dekker, Zutphen-
seweg 8.

Te koop gevraagd: houten
schrijfbureau en papegaai-
kooi. Aanb. Molenweg 19,
telefoon 1898.

Wij zoeken oppas voor onze
kinderen 10 en 11 jaar voor
de woensdagmiddag tegen
vergoeding. Brieven onder
no. 45—l aan het bureau
van dit blad.

Te koop: helft of vierdels
van een pink. B. Wunde-
rink, Ruurloseweg 85,
Vorden, telefoon 6735.

Jonge vrouw zoekt werk
voor één of twee morgens
per week. Inl. bureau van
dit blad.

Te koop: haardhout. Benny
Horsting, tel. 05752-6824.

Te koop: winterfruit, elke
zaterdag bij B. Waenink,
Regelinkstraat 13, Hengelo
Gld.

Gediplomeerd

hondentrimster
(alle rassen)

Mevr. A. Bergsma
Eventueel aan huis.
Warnsveld, Kozakkenlaan 5,
telefoon 05750-19928.

Enige kennisgeving

Tot ons leedwezen moeten wij u berichten, dat
onze lieve man, vader, behuwd- en pleegvader

WILLEM GERARDUS BRANDENBURG

is overleden in de leeftijd van bijna 82 jaar.

Vorden (Gld.), 6 januari 1977
Pastorieweg 7

Uit aller naam:
J. J. Brandenburg-Vons

Het stoffelijk overschot is ter beschikking gesteld
van de wetenschap.

GEMEENTE VORDEN
In de week van 24 tot en met 28 januari a.s. zal
de jaarlijkse aktie ter bestrijding van ratten, gra-
tis door de gemeente worden uitgevoerd.

Een ieder die hiervoor in aanmerking wenst te
komen dient dit vóór 21 januari 1977 op te geven
bij gemeentewerken, telefoon 2323.

NIEUWE KURSUS

TYPEN
aanvang volgende week

Hengelo G.
in hotel Leemreis
- duur circa 4 maanden

— z.g.a.n. machine thuis

- diploma Ver. v. Leraren

— examen te Doetinchem

Vraag vóór 25 januari inlichtingen
bij

INSTITUUT

GULDEN LOON
Keppelseweg 14-16, Doetinchem, tel. 08340-23708

STICHTING
PEUTERSPEELZAALWERK VORDEN

„OT EN SIEN"

vraagt leidster
(16-20 uur)

Brieven voor woensdag 19 januari a.s. bij mevr.
Burbach, Het Jebbink 31, Vorden.

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Gafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Slenger, tel. 6731

STICHTING JEUGDSOCIETEIT
VORDEN

Op donderdag 20 januari, 20.00 uur

bijeenkomst over het doel
van de Jeugdsoos
m.m.v. Pier Prins, prov. jeugdleider

Iedereen is van harte welkom!

Het Bestuur

VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutpttiens Dagblad
G.O.C.

B Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Geld op ? Mevrouw ga zelf
bijverdienen in de uren die
u zelf het beste uitkomen.
Vrijblijvende dokumentatie.
Bel tot 19.00 uur: 05410-
7284.

GEZONDHEID & DE
GROOTSTE SC^T . . .

wie Gelders
tar\|ebrood eet
bevestigd dat
haal het bij

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 26, Vorden, telefoon 1877

ARCHITECTENBUREAU

WOLBERT
Kastanjelaan 10 - Hengelo Gld.

heeft direkt plaats voor

bouwkundig
medewerker
voor zelfstandig uitwerken en ont-
werpen van winkelcentra, bungalows,
woningbouw, landhuizen, sport-
complexen, hallenbouw alsmede
recreatiebouw.

Een gedegen ervaring en opleiding is
gewenst.

Schriftelijke sollicitaties worden gaarne binnen
10 dagen tegemoet gezien.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Na weken van prettig overleg, planning

en hard werken met architekt, aannemer

en onderaannemers, is de algehele restauratie

en nieuwbouw van Bodega 't Pantoffeltje

gereed gekomen.

Tine en ik, en uiteraard Willie

onze bedrijfsleider, zijn erg blij met het

resultaat daarvan.

Op woensdag 19 januari 's avonds van

7.00 tot 10.00 uur zullen wij graag met jullie

een toast uitbrengen op de uitbreiding

van onze nieuwe zaak.

bodega

mie NICO EN

TINE VAN GOETHEM



Donderdag 13 januari'begint onze

grote balans-
opruiming

Zowel in de konfektie-afdeling
als in de stoffen-afdeling, heel
veel koopjes. Te veel om op te
noemen. Komt het zelf zien. Vele
artikelen voor minder dan de
HALVE PRIJS! Zutphenseweg - Vorden

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214
Te koop: openhaard hout en
voetbalschoenen, merk
Adidas, maat 31. G. A. Wes-
selink, De Steege 15, Vor-
den, tel. 2422.

Wie wil er grond beschik-
baar stellen om er een tent
neer te zetten voor het Del-
dense feest. Inlichtingen:
G. Rossel, Deldenseweg 6.

Te koop: enkele zwart- wit
televisies. Dekker, Zutphen-
seweg 8.

Te koop: vierdel van een
stier. J. Visschers, Galgen-
goorweg 6.

Staat uw huis al met foto
reu-meld In

„Woongaard"
het landelijk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelfllc rla «flik bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" b|J
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

Rijksstraatweg 134
; Warnsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627
V. __

Kunstgebittenreparatte

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: eiken fineer wand-
meubel, l gashaard, l ge-
velkachel (gas), l wastafel.
Telefoon 05753-2201.

UNIQUE

hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond ttjdens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters ver-
warmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showklaar maken van
alle hondenrassen.

Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runderpens in
stukken p. kg 2, —
Gemalen rood-
vlees p. kg 2,15
Pittah honden-

brokjes p. 25 kg 37,50

UNIQUE
A Sla, Ituiirlo, telefoon
05736-386.

EEN GOEDE RAAD:
Komt u opgeruimd kijken naar

modekleding voor jong en oud
want nu is deze raad spotgoedkoop, b.v.

JURKEN
nu vanaf 50,-

19,-
9,95

5,-
195,-

98,-
KtNrANIALUNb QQ Cfl
vanaf O»,OU
RENOVERHEMDEN ^A Qn
vanaf lH53U

ROKKEN
nu vanaf

DAMESPULLI'S
nu vanaf

MEISJES- EN JONGENSBONNETERIE
nu vanaf

KOSTUUMS
nu vanaf

KOLBERTS
nu vanaf

Haast teveel om allemaal op te noemen, komt u zelf maar
eens vrijblijvend kijken

ioMliel en mode
/choelclermcin

raadhuisstraat tel. 1367

IN ONZE*
OPRUIMING

Leren tassen
nu vanaf .

Dameslaarzen
vanaf .

Herenschoenen
vanaf

Pantoffels
vanaf .

30,-
50,-
35,-
8,-

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Adverteren
doet
verkopen

r ^

Profiteer
Domaine
George
Landwijn
rood-wit-rosé
per liter f les

Dourthe
Prestige
Een fijne
Bordeaux
voor alle dag

h 95^» .

Coteaux
de l'Ardeche
Een
karakte-
ristieke wijn
uit een
ruige streek

3 flessen

Brandy Dllbert
Een
echte zachte
Franse brandy

12,95

rf* > • • • -

Jagersgilde
Een stoere
kruidenbitter
van de alter -
fijnste kruiden

11,30

Bols Vieux
1 liter
3 sterren
vieux voor de
minimumprijs

3/4 leyado Sherry Spaanse botteiing
1/1 Glidester Jonge Jenever

h 95
~»

n,95

3/4 Levado Jamaica Rum 60

-Smit-
Slijterij-Vinotheek

Dorpsstraat 10 VordenTeU05Z52 • 1391

NIEUWJAARSVISITE

Zaterdag

Oliebollen

Appel béignets

Berlinerbollen
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Onbezorgd
genieten

vaneen
heerlijke
vakantie!

Rabobank
geld en goede raad

Wat dacht u bijvoorbeeld van:

l O-daagse Arke-touringcarreis naar Westendorf, Oostenrijk, inkl.

alle excursies vanaf 460,- per persoon.

6-daagse Ketel-cruise op de Moezel per m.s. Prinses Juliana vanaf

680,- per persoon.

15-daagse NS-vakantiereis per trein naar Tirol, geheel verzorgd,

met diverse excursies vanaf 887,- per persoon.

15-daagse GTW-vliegreis naar Estepona, Costa del Sol, bungalows

Seghers Club, voor een sportieve vakantie. Voor- en naseizoen v.a.

570,- per persoon, hoogseizoen vanaf 790,- per persoon.

s 8946 m 8347

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomfafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Kom eens vrijblijvend een kykje nemen in onze

keuken- en
kasten-
showroom
waar u complete en aanbouw-
keukens in 18 verschillende kleuren
en soorten kunt kiezen.

De keukens kunnen eventueel vak-
kundig door ons geplaatst worden.

Aannemersbedrijf - Doe-het-zelf
centrum en Bouwmarkt

H. G. BIJENHOF
Humm«k>sew«g 7-20 - HBNCKBÜjO GkL
Teaedtoom 05783-1225
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GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 19-17 uur

Deze week zullen wij het hebben over:

1. Jaarlijkse aktie rattenbestryding.
2. De nieuwe bijstandsuitkeringen.
3. Studenten-onderzoek in de gemeente

Vorden.

Ad 1.
Jaarlijkse aktie rattenbestrijding
Evenals voorgaande jaren roept het Staats-
toezicht op de Volksgezondheid, met name
de afdeling Bestrijding van Ongedierte te
Wageningen, de gemeentelijke ongedierte-
bestrijders en de Nederlandse bevolking op
om in de eerste week van januari te star-
ten met de „Bruine-Rat-Aktie". Het doel
van deze aktie is, door verscherpte waak-
zaamheid en aktiviteit tijdens de winter-
maanden de rattenbevolking te decimeren.

Voer vogels met verstand
Nu de winter is ingezet en het voedsel bui-
ten in het vrije veld steeds kariger wordt,
is de mens druk doende de in het wild le-
vende dieren, die het moeilijk hebben van
voedsel te voorzien. Vooral dicht bij huis
zijn velen kwistig met het strooien van
brood om de vogels te voeren. Uiteraard
kan daar geen bezwaar tegen bestaan, zo-
lang het brood ook allemaal door de vogels
opgegeten wordt en niet op de grond, maar
in vogelhuisjes wordt gelegd.
Het kan gebeuren dat brood, dat 's mid-
dags is gestrooid niet meer wordt gegeten.
Dit blijft 's nachts liggen en is vaak tóch
de volgende dag verdwenen.

Zoekende ratten
Wilt u voorkómen dat u ratten krijgt, dan
moet u ze dus de gelegenheid ontnemen
voedsel te vinden, binnen te komen en te
voorkomen dat ze in tuin en naaste om-
geving schuilplaatsen vinden.
Met andere woorden vogels zoveel of zo
weinig voeren, dat ze alles opeten en zor-
gen dat geen toegangen van buiten naar
binnen te vinden zijn (denk b.v. aan kapot-
te riolen, doorvoergaten in de muur voor
leidingen, te grote ventilatie-openingen in
de spouw: max. 0,5 cm, kapotte kelder-
raampjes etc.). Buitenshuis voorkomen dat
ze nestelgelegenheid vinden, door stapels
hout regelmatig om te stapelen en rommei-
hoeken op te ruimen.

Bruine rat geen huisdier
De bruine rat is niet helemaal zonder re-
den geen huisdier geworden. Het voort -
plantingsvermogen (± 6 keer per jaar 8 a
10 jongen die na ± 2*/£ maand geslachts-
rijp zijn) schept al gauw ruimtelijke pro-
blemen. Rekening houdend met een na-
tuurlijke sterfte heeft één rattenpaar toch
gau w200 a 300 nakomelingen per jaar.
De bruine rat is alleseter en eet ook kada-
vers, zodat hij zijn kostje veelal zoekt in
riolen en op vuilstortplaatsen. Dit zijn mi-
lieus waar hij zowel inwendig als uitwen-
dig parasieten oploopt die hij kan versprei-
den.
Zo is hij verspreider van een aantal be-
smetteiyke ziekten als Ziekte van Weil, pa-
ratyfus, varkenspest etc.

Ratten gezien: gemeente bellen
De Afdeling Bestrijding van Ongedierte te
Wageningen, ressorterend onder het Mini-
sterie van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne verzoekt een ieder zijn of haar mede-
werking te verlenen aan de winteraktie.
Voor de uitvoering van een bestrijdings-
aktie dient de gemeente te worden bena-
derd (telefoon 2323). De deskundige ge-
meentelijke ongediertebestrijder heeft vol-
doende kennis omtrent de benodigde be-
strijdingsmiddelen en de werking daarvan.
Voorts heeft hij kennis en praktijkervaring
omtrent de wijze van veilige en doeltref-
fende uitleg van het lokaas.
De gemeente Vorden heeft dan ook beslo-
ten, dat in de week van 24 tot en met 28 ja-
nuari a.s. de jaarlijkse aktie ter bestrijding
van de ratten, gratis door de gemeente zal
worden uitgevoerd.
Een ieder die hiervoor in aanmerking wenst
te komen dient dit vóór 21 januari 1977
op te geven bij gemeentewerken, tel. 2323.

Ad 2.
De nieuwe bijstandsuitkeringen
De bijstand dient niet alleen voor de nood-
zakelijke bestaanskosten, die iedereen moet
maken. Want bijstand wordt ook gegeven
voor bijzondere uitgaven, die niet iedereen
heeft, maar die voor u wel noodzakelijk
zijn.
Hoeveel bijstand u wordt toegekend, hangt
af van uw eigen inkomsten. Ook daardoor
is de bijstand een duidelijk individuele uit-
kering, die van persoon tot persoon kan
verschillen.
Met ingang van l januari 1977 zijn de
normbedragen als volgt:

Eigen inkomen
Bijstand ontvangt u als u geen of te weinig
inkomsten hebt. Heeft u helemaal geen in-
komen dan krijgt u de bedragen die in de
tabellen hieronder vermeld staan. Heeft u
wel wat eigen inkomen dan vult de bijstand
dat bedrag aan tot dezelfde bedragen. By-
verdiensten worden niet helemaal afgetrok-
ken. Welke bijverdiensten ziet u hieronder.

Bijverdiensten uit arbeid
Van het geld dat u verdient met een bij-
baan wordt een derde niet als inkomen ge-
teld. Met de buitengewone kosten die u
moet maken om dat geld te kunnen ver-
dienen, zoals bijvoorbeeld reiskosten, wordt
rekening gehouden.
Is uw gezin onvolledig - geen vader of
moeder - dan wordt de eerste ƒ 26,65 van

wat u per week verdient niet afgetrokken.
Per maand is dit ƒ115,50.

Bijverdiensten uit kostgangers
De helft van wat uw kostgangers u beta-
len wordt gezien als uw verdiensten. Die
verdiensten worden per kostganger gesteld
op minimaal ƒ 49,95 per week of ƒ 216,50
per maand. Evenals bij andere bijverdien-
sten wordt een derde deel, dus minimaal
ƒ 16,65 per week of ƒ 72,20 per maand, niet
afgetrokken.
Heeft u vier of meer kostgangers, dan
wordt dat beschouwd als een pensionbedrijf
en worden die inkomsten volledig afgetrok-
ken.

Inkomsten uit onderverhuur
Een derde van de overeengekomen huur
wordt niet afgetrokken. Maximaal mag u
van al uw bijverdiensten niet meer houden
dan:
ƒ 66,55 per week of ƒ 288,50 per maand voor
het onvolledige gezien (inclusief de eerste
ƒ 26,65 per week of ƒ 115,50 per maand van
bijverdiensten uit arbeid);
ƒ 39,90 per week of ƒ 173,— per maand voor
een gezin met of zonder kinderen;
ƒ 27,90 per week of ƒ 121,— per maand voor
een alleenstaande en ƒ 15,— per week of
ƒ 65,— per maand voor een thuisinwonende.

Andere inkomsten
Al uw andere inkomsten worden geheel van
de uitkering afgetrokken. Dus ook uw per
l januari 1977 verhoogde AOW of andere
sociale uitkering.

Kostgeld van inwonende kinderen
Van uw kinderen die een inkomen hebben,
kunt u een redelijk kostgeld verwachten.
Daarin zit ook een bijdrage in de vaste ge-
zinslasten. De bijstand stelt daar een zeke-
re aftrek tegenover. Dit is tenminste ƒ 10,50
per week of ƒ 45,50 per maand voor meer-
derjarigen en ƒ 7,05 per week of ƒ 30,50 per
maand voor minderjarige kinderen.

l. Gezinnen
Basisbedrag:
Basisbedrag per week
echtpaar zonder kinderen ƒ 224,70
echtpaar met l kind ƒ 228,85
echtpaar met 2 kinderen ƒ
echtpaar met 3 kinderen of meer ƒ
per maand
echtpaar zonder kinderen ƒ 973,80
echtpaar met l kind ƒ 991,70
echtpaar met 2 kinderen ƒ 1000,20
echtpaar met 3 kinderen of meer ƒ 10(|
Is het gezin onvolledig dan worden bc
staande bedragen verminderd met ƒ 25,95
per week of ƒ 112,40 per maand (onvolle-
dig gezin = vader of moeder alleen met
één of meer kinderen).

Plus:
Woonkosten. Dit bedrag is gelijk aan de
,,kale" huur. Dat is het bedrag wat u aan
huur betaalt, verminderd met eventuele
huur van stoffering en meubilair, gas, licht,
water enz. en verminderd met de huur-
subsidie, die u kunt krijgen. Is bij de huur
verwarming inbegrepen, dan wordt ƒ 600,—
per jaar afgetrokken.

Of:
Woonkosten eigen huis. Als u in een eigen
huis woont, dan is dit bedrag gelijk aan de
te betalen hypotheekrente, straat- en grond-
belasting, eigenaarsonderhoud e.d.

Plas:
Premie. De premie die u betaalt voor een
vrijwilige verzekering of bejaardenverze-
kering bij een ziekenfonds. Maar niet de
aanvullende premie.

Plus:
Een vergoeding, gelijk aan de kinderbijslag
voor zover u geen kinderbijslag op een an-
dere manier ontvangt.

Plus:
Een vakantie-uitkering van ƒ 15,55 per
week of ƒ 67,30 per maand. Deze uitkering
is voor het onvolledige gezin ƒ 14,— per
week of ƒ 60,60 per maand. Eens per jaar,
in juni wordt dit bedrag uitbetaald.

2. Alleenstaanden
Basisbedrag:
Alleenstaanden die niet zelfstandig wonen.
Basisbedrag per week ƒ 181,50
Basisbedrag per maand ƒ 786,60
Alleenstaanden die wel zelfstandig wonen.
Basisbedrag per week ƒ 146,90
Basisbedrag per maand ƒ 636,60

Plus:
De premie die u betaalt voor een vrijwillige
verzekering of een bejaardenverzekering
by een ziekenfonds. Maar niet de aanvul-
lende premie.

Plus:
Vakantie-uitkering. Per week ƒ 10,85 of
per maand ƒ 47,10 .Deze uitkering wordt
eenmaal per jaar in juni uitbetaald.

Plus:
Voor alleenstaanden die wel zelfstandig
wonen Woonkosten (zie onder gezinnen).

3. Thuisinwonende kinderen (werkloos)
Basisbedrag:
16 jaar
Basisbedrag per week ƒ 39,95
Basisbedrag per maand ƒ 173,10
17 jaar
Basisbedrag per week ƒ 64,80
Basisbedrag per maand ƒ 280,90
18 tot 21 jaar

Basisbedrag per week ƒ 97,25
Basisbedrag per maand ƒ 421,40

Plus:
Vakantie-uitkering
16 en 17 jaar
Per week ƒ 3,90
Per maand ƒ 16,80
18 tot 21 jaar
Per week ƒ 5,85
Per maand ƒ 25,30
Deze uitkering wordt eenmaal per jaar be-
taald in juni.

4. Bewoners van bejaardentehuizen of
inrichtingen

Basisbedrag
De kosten van verzorging of verpleging

Plus:
De premie die u betaalt voor een bejaar-
denverzekering of een vrijwillige verzeke-
ring bij een ziekenfonds. Maar niet de aan-
vullende premiq.

Plus:
Een bedrag voor persoonUjke uitgaven
eens per maand. Voor een alleenstaande is
dat ƒ 186,50 en voor een echtpaar ƒ 339,—.
Als u door persoonlijke omstandigheden
weinig privé-uitgaven kunt doen, wordt de
uitkering lager, maar niet minder dan
ƒ 69,— voor een alleenstaande en ƒ 136,50
voor een echtpaar.

Plus:
Een vakantie-uitkering die gelijk is aan de
vakantie-uitkering van de AOW. Deze uit-
kering wordt eenmaal per jaar in mei uit-
betaald.

Plus:
Als de kosten van broodmaaltijden niet in
de verzorgingsprijs zijn begrepen, ontvangt
een alleenstaande daarvoor ƒ 74,50 en een
echtpaar ƒ 149,— per maand.

Maar:
De bijstand wordt verleend voorzover de
eigen inkomsten niet voldoende zijn om bo-
venstaande kosten te betalen. Heeft u als
inkomsten naast de AOW echter nog een
pensioen, dan mag u daarvan als echtpaar
ƒ 39,— en als alleenstaande ƒ 19,50 per
maand houden.

Eigen vermogen
U hoeft niet al uw spaargeld aan te spre-
ken voor u voor bijstand in aanmerking
komt. Het vrijgelaten eigen vermogen
wordt pier l januari 1977:
ƒ 11.800,—• voor gezinnen
ƒ 5.900,— voor alleenstaanden
ƒ 7.100,— voor bejaarden echtparen in be-

jaardentehuizen of inrichtingen
ƒ 3.600,— voor bejaarden alleenstaanden

in bejaardentehuizen of inrich-
tingen

De rente van dit vermogen is ook vrij.
De gemeente kan nog inlichtingen geven
over:
- vermogen vastgelegd in een eigen wo-

ning (krediethypotheek);
- een aparte regeling voor vrijlating van

vermogen voor oudere ex-zelfstandigen
en langdurig werklozen.

Grotere uitgaven voor eigen rekening
Voor grote aankopen, dus bijvoorbeeld kle-
ding, meubels of een kachel, zult u in het
algemeen geen extra bijstand ontvangen.
Dit zelfde geldt in het algemeen voor ver-
huiskosten. Meer over dit onderwerp leest
u hieronder bij Verhuiskosten.

Bijzondere uitgaven
Voor speciale uitgaven die ontstaan door
uw bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld
ziekte of gebreken, of de slechte toestand
van uw woning, kunt u wel een extra uit-
kering aanvragen.
Bent u jonger dan 65 jaar, dan kunt u voor
uitgaven in verband met invaliditeit geen
bijstand meer krijgen, maar moet u een
voorziening aanvragen op grond van de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW).

Bijstand en huursubsidie
De individuele huursubsidieregeling van 't
ministerie van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening geldt ook voor bijstandont-
vangers. Dit betekent, dat u huursubsidie
moet aanvragen als uw huur meer is dan
ƒ 153,— per maand, want de bijstand ver-
goedt in het algemeen alleen huren tot dit
bedrag. Als de gemeente echter nog ho-
gere huren dan ƒ 153,—• vergoedt, moet u
dit zien als een voorschieten van de huur-
subsidie. Dit voorschot moet u dan later
aan de gemeente terugbetalen.

Telefoon
De kosten van telefoonabonnement en ge-
sprekken komen voor uw eigen rekening.
Indien u nog een overbruggingstoeslag voor
dit doel ontvangt wordt deze per l januari
1977 beëindigd. In bijzondere gevallen is
bijstand voor aansluitingskosten mogelijk.

Dieet
Als u dieet houdt, moet u dit zelf betalen,
ook al zijn hieraan wat extra kosten ver-
bonden. Indien u nog een overbruggings-
toeslag voor dit doel ontvangt wordt deze
per l januari 1977 beëindigd.
Voor medisch noodzakelijke kostbare diëten
kan extra bijstand worden verleend. Bent u
jonger dan 65 jaar, dan kunt u een vergoe-
ding van dieetkosten aanvragen op grond
van de Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet (AAW).

Verhuiskosten
Onder de grote uitgaven die voor uw eigen
rekening komen, vallen ook de verhuiskos-
ten. In het algemeen zijn verhuiskosten te
voorzien en kunt u daarvoor reserveren.
Alleen in bijzondere situaties kan bijstand
worden gegeven.

Arbeidsongeschiktheid
Zoals hierboven bij „Bijzondere uitgaven"
en „Dieet" al is aangegeven, kunt u bij ar-
beidsongeschiktheid - indien u nog geen 65
jaar bent - een beroep doen op de Algeme-
ne Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Dit
geldt niet alleen voor bijzondere uitgaven
in verband met arbeidsongeschiktheid,
maar ook voor de kosten van het gewone
levensonderhoud.

Formulieren voor het aanvragen van een
AAW-uitkering of -voorziening zijn op alle
postkantoren verkrijgbaar.

Ad 3.
Studenten-onderzoek in de gemeente
Vorden
In de periode van 6 tot en met 25 januari
1977 wordt in onze gemeente door vijf stu-
denten in de sociologie van de Rijksuniver-
siteit Leiden een leeronderzoek naar:
1. de funktie van de scholen in het Bui-

tengebied alsmede naar
2. de houding van de bevolking ten aan-

zien van de aktiviteiten van het gemeen-
tebestuur, ingesteld.

De resultaten van dit onderzoek zullen door
de studenten worden gebruikt voor een
door hen te schrijven scriptie. Daartoe zul-
len zij in de loop van de maand januari met
vragenlijsten bij u aan de deur kunnen ko-
men. Zij hopen dat u hen behulpzaam zult
willen zijn bij het invullen van de lysten,
zodat zij hun onderzoek met bevredigende
resultaten zullen kunnen afsluiten.
De studenten hebben reeds bij verschillende
inwoners van onze gemeente voor boven-
vermelde periode huisvesting gevonden.

lUitslag kerstpuzzel
1. Mevrouw Hulleman, Zutphenseweg 50, Vorden 25,-

2. G. Vliem, Het Kerspel 8, Vorden 20,-

3. G. A. Hiddink, Het Jebbink 34, Vorden 15,-

4. B. J. Luimes, Het Wiemelink 63, Vorden 10,—

5. Cobi Pasman, E 31, Ruurlo 10,—

6. G. H. Platerink, Vordenseweg 11, Barchem 10,-

7. Mevrouw W. Meulenbrugge-Sweers, Nieuwstad 23, Vorden .. 10,-

8. J. W. Greutink, Kerkhofweg 9, Warnsveld 10,—

9. H. J. Broekgaarden, Haytinksdijk 4, Barchem 10,—

10. W. Schulenbarg, Burg. van Arkellaan 9, Ruurlo 10,-

OPLOSSING: In een vaak zo donkere wereld, Brandt een licht en schijnt
een ster; Willen klokken ons vertellen: Heus de vrede is niet ver.

Uitslag kleurwedstrijd
1. Agnes Havekes, Lindeseweg 17, Vorden, 13 jaar 10,—

2. Sanne de Graaf, Beukenlaan 17, Barchem, 9 jaar . .„ 7,50

3. Caroline Vruggink, Sterreweg 7, Hengelo Gld., 4 jaar 5,—

. Carin Kok, Borculoseweg 34, Ruurlo, 12 jaar 2,50

. Carla Lichtenberg, Lindeseweg 9, Vorden, 11 jaar 2,50

. Norbert Kasteel, de Waterlelie E 8, Ruurlo, 9 jaar 2,50

. Marcellino Olyslager, 1102a, Mariënvelde, 9 jaar 2,50

f 8. Hettie Schutte, Veenweg 9, Lochem, 10 jaar 2,50

9. Jacqueline Cuppers, l 29, Mariënvelde, 9 jaar 2,50

10. Briget Bos, Ruurloseweg 80, Vorden, 11 jaar 2,50

11. Angele Gieben, v. Tuyll v. Serooskerkenweg 42, Ruurlo, 15 jaar 2,50

12. Anita te Veldhuis, A 67, Ruurlo, 7 jaar 2,50

13. Jeannet Lenselink, Vosheuvelweg 6, Vorden, 5 jaar 2,50

De prijzen kunnen worden afgehaald aan ons kantoor, Nieuwstad 12 te
Vorden, tot 31 januari 1977. Voor Ruurlo en omstreken kan men de prijzen
afhalen bij Boekhandel Hoytink.

MEDLERSCHOOL LUIDT NOODKLOK
De buurtschool van het Linde gemeente Vorden (de o.l. basisschool Linde) wordt
bedreigd. Als er niet gauw binnen enkele dagen enkele leerlingen bijkomen zal er
een leerkracht moeten verdwijnen en zal meester Hazekamp - het huidige school-
hoofd - het alleen moeten runnen. Het was als het ware „een donderslag bij hel-
dere hemel" toen het bericht de buurtbewoners van het Medler, de Wiersse, Linde
en omstreken bereikte. Immers in de onderwijsnota van de gemeente Vorden stond
ook: „De kans bestaat dat het niet lang meer zal duren of de school wordt helemaal
opgeheven. De basisschool in het dorp heeft voldoende ruimte om deze kinderen
op te vangen. Het vervoer van de kinderen zal dan nader moeten worden bezien."

Voor 16 januari
De oudercommissie van de school is ech-
ter niet bij de pakken neer gaan zitten. „Bij
de telling van 16 oktober vorig jaar was
het leerlingaantal 25. Als wij vóór 16 ja-
nuari er twee leerlingen bij hebben kan het
tekort worden opgeheven. Lukt dit niet dan
moeten er bij de telling van 16 mei weer
drie meer zijn, zodat gerekend over het ge-
middelde van het schooljaar er 26 kinderen
zijn," zegt Hendrik Bouwmeester, voorzit-
ter van de aan de noodklok trekkende
oudercommissie.
„Wij doen een beroep op de ouders uit de
omstreken van 't Medler, eventueel het dorp
Vorden om onze school van de ondergang
te redden. Het is toch een bijzondere ge-
meenschap hier; zonder de school, die het
middelpunt vormt van de kleine gemeen-
schap het Medler, wordt het een „dood
gat". De school heeft ook een taak voor
deze omgeving."

Faktoren
De Medlerschool zoals hij in de volksmond
wordt genoemd kampt evenals meerdere
kleine buurtscholen in de Achterhoek met
onderbezetting van leerlingen. Faktoren die
van invloed zijn: kleinere gezinnen, ver-
grijzing der boerenbevolking, de komst van
nieuwe bewoners (meestal uit het westen)
die niets meebrengen en tot de oudere groe-
pen worden gerekend, het „wegtrekken"
van leerlingen naar andere scholen.
Oudercommissielid Gerrit Ribbers: „Op on-
ze school is er nog gelegenheid om de kin-
deren, die elders vaak in een „overbevolkte
klas" zitten en verdringen in de massa,
goed en rustig onderwijs te geven. Hier kan

tenminste individueel aandacht aan de leer-
lingen worden geschonken."

Reiskostenvergoeding
Gebleken is ook dat kinderen van de Med-
lerschool bij het volgen van voortgezet en
hoger onderwijs in Lochem, Zutphen of el-
ders goed mee kunnen komen en een der-
geiyke ondergrond hebben. „Wy willen de
kinderen die overblijven gratis drinken ver-
schaffen en zyn ook bereid desnoods reis-
kostenvergoeding te geven," pleit de heer
Bouwmeester, die vindt dat het Medler be-
paalt niet achterblijft in de ontwikkeling,
doch er nog wel wat te vinden is van de
rust die de wereld niet meer kent.
Beiden zijn van mening dat het gemeente-
bestuur dat de dienst uitmaakt en de school
exploiteert, best redding kan brengen met
een beetje goede wil. „Als men tijdeiyk fi-
nancieel zou byspringen kunnen we een 2-
mansschool blijven. Anders gaan we ter
ziele. We leven in een keiharde, verzake-
lykte maatschappij. Mag de Medlerschool
niet blijven bestaan ter wille van de buurt-
bewoners ?

Een school, die nota bene al vanaf het be-
gin van deze eeuw is gebouwd, moet toch
zijn bestaansrecht houden, al is de buurt-
schap klein? De leefgemeenschap hier en
uit de omgeving zal het betreuren, dat een
school die enkele jaren geleden nog in een
nieuw jasje werd gestoken en aan „de eisen
des tijds" werd aangepast, zal verdwynen.
„We hebben op korte termijn maar twee
leerlingen nodig," verzucht Hendrik Bouw-
meester, die hoopt dat spoedig iemand ge-
hoor geeft aan hun noodkreet.
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Donderdag 13 januari a.s. starten wij met een groot opgezette

BALANSOPRUIMING «. toonzaalmodellen
alles onder volledige garantie en service - Prijzen inklusief b.t.w.

SLA UW SLAG
Onze toonzalen moeten leeg!!

Kleurentelevisies
Philips 67 cm 1828,—
Loewe Opta 67 cm 1698,—
Blaupunkt 67 cm 1788,—
Graetz 67 cm wit 1798,—
Schaub-Lorenz
67 cm 1644 wit 1798,—
Schaub-Lorenz
67 cm 1744 1898,—
Telefunken 67 cm 1798,—
Nord-Mende 67 cm
incl. afstandbediening 1798,—
Schaub-Lorenz 51 cm 1398,—
Graetz 51 cm 1298,—
Telefunken 51 cm wit 1298,—
Zwart-wit TV's vanaf 298,—
Draagbare TV's vanaf 248,—
TV-tafels vanaf 49,95
Zwart-wit TV's occasions
met garantie vanaf 75,—

Groot assortiment
Stereo radio incl. boxen v.a. 268,—
Stereo radio Hi-Fi
Telefunken 30-30 incl. boxen 798,—
Telefunken 40-40 incl. boxen 848,—
Schaub-Lorenz 3200 incl.
boxen 2x30 Watt 828,—
Stereo kombinatie radio-pick-up
Philips 852 incl. boxen
2x15 Watt 848,—
Stereo kombinatie radio-pick-up-
cassette incl. boxen al v.a. ... 648,—
Stereo kombinatie radio-cassette
Schaub-Lorenz 5501 998,—
Schaub-Lorenz 5100 incl. boxen
2x15 Watt 748,—
Tafelradio's mono 98,—
Radiomeubels vanaf 448,—
Auto-radio antennes 7,95
Cassetterecorders op batterij en
lichtnet met ingebouwde
microfoon vanaf 59,95
Radio cassetterecorder op licht-
net en batterij vanaf 98,—
Transistor radio's op lichtnet
en batterij vanaf 34,95
Transistor radio Telefunken part-
ner 301 met Luxemburgtoets 179,—
Schaub-Lorenz studio 107 ... 248,—
Piek ups favorit stereo 98,—
Cassettebandjes met muziek 5,95

Wosautomaten
AEG Turnamat S 848,—
AEG Turnette S 648,—
AEG Prinses SL 998,—
Bauknecht WA 600 628,—
Bauknecht WA 616 878,—
Bauknecht WA 632 1098,—
Bauknecht WA 651 K 1198,—
Bosch V 455 898,—

Bosch V 470 998,—
Bosch V 550 998,—
Bosch VT 590 incl. droger ... 1998,—
Miele 422 1098,—
Miele 423 1198,—
Zanker EZ 5E 948,—
Zanker VA 450 998,—
Zanker VA 481 1098,—
Wasautomaten occasions
met garantie vanaf 125,—

Dïepvrieskisten
AEG - Linde 220 liter 498,—
Bosch 210 liter 498,—
Bosch 260 liter 578,—
Bosch 330 liter 688,—
Bosch 400 liter 828,—
Bosch 500 ilter 878,—
Bauknecht 255 liter 688,—
Bauknecht 460 liter 798,—
Esta 200 liter 428,—
Esta 300 liter 528,—
Gram 325 liter 578,—
Gram 345 liter 728,—

Wij leveren u alle inbouwapparaten
van Bosch 25% korting

Diepvrieskasten
Bauknecht 135 liter 448,—
Bauknecht 360 liter 1448,—
Bosch 120 liter 498,—
Bosch 150 liter 598,—
Bosch 320 liter 998,—
Linde 330 liter 998,—
Liebher 210 liter 798,—
Liebher 350 liter 1228,—
Friac 50 liter 298,—
Friac 120 liter 318,—
Friac 160 liter 468,—
Friac 240 liter 628,—
Siemens 150 liter 548,—
Gram 175 liter 698,—
Gram 330 liter 1028,—

Half koel-half vries
Bauknecht 295 liter 998,—
Bosch 360 liter 1168,—
Siemens 330 liter 998,—
Hilton 350 liter 848,—

Dubbeldeurs
koelkasten
Esta 240 liter 448,—
Bosch 250 liter 798,
Bosch 310 liter 898,
Bauknecht 255 liter 748,
Bauknecht 285 liter 798,
Linde 275 liter 798,

Eendeurs
koelkasten
Bauknecht 160 liter 3 ster ...
Bauknecht 180 liter 3 ster ...
Bauknecht 310 liter 3 ster ...
Bosch 180 liter 2 ster 528,
Bosch 180 liter 3 ster 598,
Hilton 145 liter .

498,-
548,-
728,-

268,—

Yoatwassers
Bauknecht GS 161 648,-
Bauknecht GS 261 748,-
Bosch GV 121 E 1348,-

Droogtrommels
Zanker ........................... 398,
Bauknecht ..................... 898,
Creda ........................... 448,
Englisch - Electric ............ 548,

Gasfornuizen
Etna 680 wit met afdek incl. ruit -
thermostaat - grillbrander - draai-
spit - zelfreinigende oven
van 1235, — voor ............... 748,

Stofzuigers
Nilfisk ........................... 398,
Bosch 800 Watt ............... 298,
Siemens 800 Watt ............ 288,
Excelsior 700 Watt ............ 179,
Miele 950 Watt .................. 248,
AEG 650 Watt .................. 169,
Fam 650 Watt .................. 148,
Hoover 700 Watt ............... 179,
ITT 850 Watt .................. 248,
Stoffex 550 Watt ............... 98,
Steelstof zuiger 550 Watt ... 128,

Klein huishoudelijk

1y'

J

Centrifuges 2800 toeren v. a.
Afzuigkappen vanaf .........
Elektr. radiatoren 2000 Watt
oliebasis incl. therm. vanaf
Nova Miniwas 2000 .........
Etna bijzetkachels 2500 c.kal.
4-pits gaskomforen vanaf ...
2-pits elektr. kookplaten v.a.
Grills vanaf .....................
Tafelgrills vanaf ...............
Tosty wafelijzers vanaf ......
Broodroosters vanaf .........
Mixers incl. hulpstukken v.a.
Koffiezetapparaat
6 kops vanaf .....................
Koffiezetapparaat Bauknecht
' 2 kop ...........................

128, —
98, —

op
99, —

125, —
298, —
169, —

79, —
89, —
69,95
79,95
39,95
44,95

44,95

79,—

Baby flessenverwarmers v.a. 19,95
Haardroogkappen vanaf 39,95
Haarkrulsets Carmen C 17 ... 69,95
Haarföhns vanaf 29,95
Haarkrultangen vanaf 8,95
Theelichtjes vanaf 7,95
Gasaanstekers vanaf 14,50
Strijkbouten vanaf 19,50
Stoomstrijkbouten vanaf 39,95
Pannensets 4-delig 49,95
Pannensets 7-delig 69,95

In onze afdeling land- en tninartike-
len: alle soorten gaas, puntdraad,
draadmaterialen, weidepalen, krui-
wagens, bloembakken etc.

MOTORGAZONMAAIEKS
NU 40% KORTING

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - lag» prfls - vfkxtte levering

• Eigen servicedienst

• Dag en nacht service op diepvriezers

• 24 uur service op wasauitomaten etc.

• Vakikundilge reparaties en aansluitingen

• Eigen onderdelenmia^gazyn

• Wfl staan 365 dagen per jaar voor u klaar

• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondidties

In onze afdeling gereedschappen
vindt u alles voor hobby en vakman
Boormachines kompleet met
standaard in tas nu 79,95
Klopboormachines
2 toeren vanaf 169,—
Haakse slijpmachines
2000 Watt vanaf 328,—
Aluminium ladders vanaf ... 128,—
2x10, 2x12, 2x14 spot
Master haeters vanaf 648,—
(ook in huur)
H.H. Landbouwers!
Koop nu veeverlossers 98,—
Betonmolens vanaf 398,—
(ook in huur)

Beschikt u niet over voldoende con-
tanten, financiering mogelijk!

LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) T 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCH£M - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531

- BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

TEGER
Stationsstraat 18

OCCASIONS RUURLO
Telefoon 05735-1426

FIAT 600 wit 1970
FIAT 850 spec. groen 1971
FIAT 133 groen 1974
FIAT 127 2-drs 1971
FIAT 127 3-drs 1974
FIAT 127 spec 1975
FIAT 127 rood . . 1974

FIAT 128 1972-1973-1974
FIAT 128 spec 1975
FIAT 124 geel 1972
OPEL ASCONA 1973
FIAT A112 groen 1971

Diverse auto's om op te knappen

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavond; tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

OOST NEDERLAND
ziektekostenverzekering

BETER BIJ ZIEKTE
Oost-Nederland is een instelling, waarbjj men zich
uitsluitend tegen ziektekosten kan verzekeren.

l
Oost-Nederland beoogt geen winst en is 30 jaar geleden
als eerste verzekeringsmaatschappij na de oorlog opge-
richt, om aan degenen, die niet in het ziekenfonds ver-
zekerd konden worden of blijven, een goede verzekering
te kunnen bieden, tegen een verantwoorde premie.

Oost-Nederland biedt - op individuele basis - een keus
uit 3 verzekeringspakketten en een keus voor verpleging
in een 3e, laagste 2e klasse (2B) of hoogste 2e klasse
(2A).

|

In totaal dus 6 mogelijkheden, waarbij men zelf dus kan
bepalen welk risico men voor eigen rekening wenst te
nemen.

Oost-Nederland sluit overeenkomsten met bedrijven op
collectieve basis voor de personeelsleden met hun ge-
zinnen, wier salaris boven de loongrens ligt.
De personeelsleden hebben individueel echter ook de
keus tussen 3 pakketten en 3 verzekerde klassen tegen
een aantrekkelijk tarief. Reeds vele bedrijven in Twente
en in Nederland hebben reeds jaren lang een dergelijke
overeenkomst met Oost-Nederland.

Voor wie zich wil oriënteren wijst het Kompas naar het
Oosten, naar de Stichting „Oost-Nederland".
Vaar veilig op dit Kompas.
Goed verzekerd betekent - Zelfverzekerd.

Informatie, telefonisch of schriftelijk, kunt u verkrijgen bij:
Stichting Oost-Nederland.
Hoofdkantoor: Bisschopstraat 41, Enschede, telefoon 053-318058.
Bijkantoren:
Alg. Ziekenfonds „V.D.Z." Deventer, telefoon 05700-16345.
Ziekenfonds „Rijnstreek" Doetinchem, telefoon 08340-25312.
Alg. Ziekenfonds „O.G.Z.O." Goor, telefoon 05470-3305.

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA CARINA de Luxe 1974
TOYOTA MK II 2000 1972
TOYOTA COROLLA 30 Hardtop

Coupe 1976
FORD 1600L 1973
SIMCA 1100 LX 1976
SIMCA 1301 Sp 1972
CITROEN 2CV4 2st 1971
PEUGEOT 404 Diesel 1970
OPEL KADETT Station 1971

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTINK
OFF. TOYOTA-JDEAOUER
Spalstraat 28-30, Hengelo, te*. 05753-1266

Profiteer van deze tijdelijke prijsverlaging die u afhankelijk van type en uitvoering
f 350 tot f 1750 voordeel oplevert. Profiteer snel, want deze prijsverlaging geldt
tot en met 31 januari a.s. •VM^̂ %. M^^nf* ̂
En uiteraard WW lYf f l f\
zo lang de voorraad strekt. j ̂ ^ | | ̂ ^^ l jf^%

MAAKT UW KEUS WEL HEEL EENVOUDIG

Autobedrijf BENNIE WENTINK
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Wfzen tncl. BTW af depot Spijkenisse. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. Vol jaar garantie onp.racht het aantal kilometers.

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

COINMMHMS
Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

Dansen
Zondag 16 januari

Musketiers

•••••••••••••••••••••••••••••••••••v*

nu overal
airconditioning

19 maart: BAL VOOR GEHUWDEN Orkest: TAKE IT EASY



GRANDIOZE
MET DAVERENDE KOOPJES. ALLES MOET WEG!!

KONFEKTIE VOOR Yz PRIJZEN EN MINDER
Mantels
vanaf

Japonnen
vanaf

Coats
vanaf ,

Blouses rokken

60,-
30,-
50,-

Kostuums
vanaf

Kolberts
vanaf

Coats
vanaf

85,-
60-\i\im

CAbU.-

Voordelige kinderkleding
Koopjes in meubelen, tapijt,
gordijnen enz.
Tot en met zaterdag 22 januari 10% KORTING
op alle niet afgeprijsde artikelen

•&BBHBBHP̂ ^HM-"H^̂ V̂HHHHHHHBBnBHBHBBBHHHBHBBBl

HT •̂•B
ynnrnniTnim i ̂ 2 fji Asl t ^^ C ^^ A^*

pullovers 1Q,- 15,- 5,-
Pantalons
vanaf . RUURLO

Hebt u onze prachtige

Welkoop-Tuingids
al ontvangen en de bestellijst

ingevuld?

Zo niet, dan vlug een halen,

want: bestellijst inleveren voor

1 5 februari geeft recht op

15% korting
op alle groente- en bloemzaden

WELKOOPWINKEL

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 14

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

SEIZOEN-

maandagmorgen 9 uur
precies begint onze
seizoenopruiming met
honderden koopjes in :

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

GLAS EN AARDEWERK

SERVIEZEN

GERO ZILMETA EN ZILDURO

BRABANTIA

KOOKPANNEN

ELEKTRISCHE APPARATEN

GASKACHELS

WASAUTOMATEN

KOELKASTEN

TELEVISIE (nieuw en inruil)

RADIO OPNEEM- EN AFSPEEL-
APPARATEN

HONDERDEN KOOPJES
teveel om op te noemen.

Kom en kijk vrijblijvend

maandagmorgen 9 uur

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

KOOP NU UW

BROMMER OF FIETS

RIJWIELEN
geheel kompleet vanaf 224,50

Overjarige nieuwe BROMMERS
o.a. Zündapp, Kreidler, Puch,
Yamaha, Peugeot
Speciale prezen

Grote sortering
gebruikte brommers en rijwielen

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon 05753-7278

Y.M.C.A.
presenteert op
vrijdag 14 januari a.s.

l Earth and fire
in zaal Den Bremer, Toldijk
om 8.00 uur

Voorverkoop aan de zaal

15 januari a.s.
opening nieuwe soos

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is !

BAKKERIJ

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Te koop gebruikte machines
• KOMPRESSOR geheel compleet

met ketel, autom. afslag enz.
400 l/min.

• SPOTNAIL spijkerapparaten,
nietmachines en kramapparaat

• Gebruikte LASTRAFO
220/380 V. 130 Amp.

• Diverse APPARATUUR voor
kompressoren

Handelsond. COHEN
Korenbloemstraat 14 - Hengelo Gld. - Telefoon
05753-1825

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

HELENA - DOESBURG
Stafvrfl vegen - mat bewfls voor poM/üe en brandver-
zekering

Teraoe adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122

Géén flauwekul
MAAR EERLIJKE OPRUIMINGSPRIJZEN

(zo ziet u ze tegenwoordig niet meer . . .)

Voorbeelden ?
TREVIRA'S
ook met randmotieven
Normaal 13,90 - 14,90 ...

MOHAIR-JERSEY'S
Normaal 15,90 - 19,90 ...

nu 8,50 -10,-

nu 8,50 -10,-
TWEEDS
ook in warme ruiten en bouclés
Normaal 14,90 - 19,90 nu 8,50 -10,-
EN VELE COUPONS TEGEN ONGELOFELIJKE PRIJZEN

Waar?
vanaf donderdag 13 januari 9 uur bij.

RUURLO ««^M^MÎ MMM^M^HMMM^MUM. SpOOF-

Telefoon
1848 G O fi f * B

S T O F F E N M A G A Z I J N !

GRANDIOZE

Wij starten a.s. donderdag 13 januari

o.a.:

TRAININGSPAKKEN HALVE PRIJS

HERENYESTEN vanaf 9,95

TRUIEN vanaf 3,50

PETTEN vanaf 4,00

LAARZEN vanaf 14,75

PULLY'S vanaf 5,75

DAMES KNICKEBOCKERS ... vanaf 15,00

REGENCAPES vanaf 1,50

LEREN BALLEN vanaf 14,95

VOETBALKOUSEN . vanaf 3,95

KOM KIJKEN BIJ . . .

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden



RADIO - T.V.-SPECIAALZAAK

KAMP"
biedt u de volgende „super"-aanbiedingen

KLEURENTELEVISIE
1 grootbeeld kleurentelevisie
goed beeld en geluid 175,-

1 grootbeeld kleurentelevisie
prima spelend toestel

voor een diepvriesklare
achterbout van een
jonge koe van minimaal
60 kg (in de vorm van
een tegoedbon)

VOOR DE KNUTSELAAR:

1 grootbeeld kleurentelevisie
met defekt (onderdelen tegen geringe prijs te leveren)

voor een verse grote
salac^van minimaal
f 45™wordt gekontro-
leerd)

1 portable kleurentelevisie
voor slechts 400,-

ZWART-WIT-TELEVISIE
Prachtig grootbeeld zwart-wit t. v.
all. transistor 3 jaar gegarandeerd van 798,- nu slechts

VOOR EEN APPEL EN
HARD GEKOOKT1 grootbeeld zwart-wit televisie

1 grootbeeld zwart-wit televisie

1 grootbeeld zwart-wit televisie

Stereo-apparatuur
Prachtige stereo platenspeler
2 x 5 watt met boxen geen 298,- nu voor slechts 145,-
Stereo radio
2 x 1 5 watt inklusief 2 boxen van 628,- nu voor slechts . . .

Stereo kombinatie
radio /platenspeler /cassette 2 x 25 watt inklusief boxen
van 1698,- nu voor

Prachtige tuner versterker
met afzonderlijke platenspeler 2 x 30 watt.
Vele mogelijkheden, inklusief 2boxen

Stereo radio met 2 boxen
2 x 1 5 watt van ITT Schaub Lorenz

389,50

1298,-

1198,-

548,-
Stereo tuner versterker
van ITT Schaub Lorenz 2x15 watt zonder boxen 348,-

Grammofoonplaten
Diverse singles
voor slechts

Poftable's
Prac*ige portable radio
van ITT Schaub Lorenz 3 jaar garantie FM plus AM
geen 82,50 nu slechts

Prachtige portable radio
als boven maar dan ook geschikt voor lichtnet
3 jaar garantie. Geen 109,- maar slechts

59,-

89,-

Radiocassetterecorder
Radio cassetterecorder -ton
FM plus AM lichtnet en batterijen geen 298,- maar slechts lOwg

Autoradio's
Autoradio
FM en MG HG met luidspreker, inbouwset en ontstorings-
materiaal. Geen 328,- maar slechts

Autoradio
met FM en MG met luidspreker

198,-

175,-

RADIO - TV - VIDEO-SPECIAALZAAK

STATIONSWEG l - VORDEN - TELEFOON 05752-2577 EERLIJKE SERVICE - GOEDE GARANTIE

Wij hebben voor u de nieuwste modellen van ITT Schaub Lorenz in voorraad o.a. de opvolger van 1744: de 1844
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RESTAURATIE KASTEEL VORDEN VERLOOPT GUNSTIG
De heer G. B. Hulshof, direkteur van het Bouwbedrijf Hulshof B.V. uit Steenderen is
ervan overtuigd dat het kasteel Vorden op 1 oktober van dit jaar kan worden opge-
leverd. Op het gemeentehuis kan men dan beginnen met de overhuizing van het
gemeentelijke apparaat De heer Hulshof houdt nog één slag om de arm. „Je weet
namelijk nooit wat het weer doet. Komt er nog een flinke winter dan kan dit uiter-
aard stagnerend werken," zo zegt hij.

Het bouwbedrijf dat gemiddeld met 20 tot
25 man dagelijks bij en in het kasteel aan
het werk is, heeft de buitenwerkzaamheden
klaar. De gracht is uitgediept, terwijl ook
de houten funderingen van de brug zijn
aangebracht. Het koetshuis is voor tachtig
procent klaar. De heer Hulshof vindt dat
alles tot dusver naar wens is verlopen.
Men is nu volop „binnenshuis" aan het
werk. De zogenaamde BB-kelder zit in de
grond. Ook de fundering voor de woning
van de gemeentebode is gelegd. Momenteel
is men bezig met het bewerken van de bui-
tenmuren en het inbrengen van de plafonds.
Dezer dagen is tevens een begin gemaakt
met de aanleg van elektra. Over een dag of
veertien komt de CV aan de beurt.
Direkteur Hulshof heeft behalve de zorg
over het projekt in Vorden nog meer aan

zijn hoofd. „Wanneer mijn mensen bij kas-
teel Vorden zijn uitgewerkt dan dient weer
aan een nieuw projekt te worden begonnen.
Ik ben nog met enkele „zaken" bezig maar
verwacht binnenkort weer nieuwe opdrach-
ten," zo zegt hij.

In totaal zijn er bij het bouwbedrijf 90
mensen werkzaam. Behalve in Vorden is
ook een ploeg bezig met de restauratie van
,,De Schaffelaar" in Barneveld. Hoewel de
heer Hulshof ervan overtuigd is dat voor
zijn bedrijf ook buiten de landsgrenzen wel
emplooi is, heeft hij er nog niet over ge-
dacht de vleugels in die richting uit te
slaan. „We hebben het tot dusver niet no-
dig gehad en ik hoop maar dat dit zo zal
blijven."
Voor de plaatselijke VVV en de midden-

stand in Vorden kan het overigens niet
gauw genoeg l oktober worden. Men is er
in het achtkastelendorp van overtuigd dat
straks, wanneer het kasteel als gemeente-
huis dienst doet, het een enorme trekpleis-
ter zal zijn. Niet alleen voor de toerist,
maar ook zullen er ongetwijfeld veel jonge
paartjes elkaar hun ja-woord willen geven
in een dergelijke romantische omgeving.
Het kasteel dateert al uit 1315. De huidige
vorm moet het kasteel gekregen hebben in
de zestiende eeuw. (Twee vleugels die
haaks op elkaar staan in de vorm van een
winkelhaak). Kasteel Vorden is het enige
Gelderse huis dat de typische 16e eeuwse
opzet nagenoeg gaaf heeft bewaard.

Over de landsgrenzen vindt men vergelijk-
bare huizen in eenzelfde oorspronkelijke
staat. (Metternich ten westen van Bonn).
Ook de toren van het kasteel heeft parallel-
len in het Rijnland bijvoorbeeld Konrads-
heim ten zuidwesten van Keulen. In elk
geval is kasteel Vorden zeer specifiek voor
't Nederrijnse cultuurgebied in de 16e eeuw.
Is het dan zo verwonderlijk dat men er in
Vorden een beetje trots op is dat het kas-
teel door middel van deze restauratie voor
het nageslacht bewaard blijft?

verbouwing kapel
Wildenborch klaar
Een jaar geleden is een aantal vrijwilligers
uit het buurtschap Wildenborch begonnen
de Kapel van een „nieuw jasje" te voorzien.
De enthousiaste Wildenborchse „doe-het-
zelvers" werden financieel gesteund door
de plaatselijke kerkvoogd^ die de materia-
len beschikbaar stelde.

Thans is de nieuwe vleugel gereed. In dit
gedeelte is een zaal gecreëerd (voor ver-
gaderingen etc.) die plaats biedt aan plm.
40 personen. Tevens is er een ingebouwde
keuken tot stand gekomen. Bovendien is
een ruime hal geschapen, terwijl ook de
nodige aandacht is besteed aan de toiletten.
Wie nu denkt dat de Wildenborchers voor-
taon met de handen over elkaar gaan zit-
ten heeft het mis. Zodra de winter hen de
rug toekeert wordt hamer en nijptang op-
nieuw ter hand genomen. De kleine zaal
achter het toneel zal dan omgebouwd wor-
den tot een goede toneelakkommodatie.
Het gedeelte dat nu als toneel fungeert
gaat verdwijnen en wordt bij de zaal aan-
getrokken zodat in de toekomst meer men-
sen een plaats kunnen vinden in de Kapel.
Wanneer deze interne verbouwirfgen achter
d erug zijn dan vindt men in de Wilden-
borch de tijd rijp om een feestelijk tintje
aan deze „mijlpaal" te geven.
Ongetwijfeld zal deze „nieuwe" kapel straks
het verenigingsleven nog meer in dit buurt-
schap stimuleren.

Dameskoor
De leden van het Vordens Dameskoor heb-
ben voor één keer het zingen het zingen
gelaten en hebben er de eerste avond in
het nieuwe jaar een gezellige bijeenkomst
van gemaakt.
Er werd koffie geserveerd met oliebollen,
terwijl de dames bovendien een borreltje
dronken. Of er tijdens het borrelen toch nog
werd gezongen is ons niet bekend!
Tussen de bedrijven door vertoonde mevr.
Klein Brinke een aantal dia's over haar
reis naar Porto Rico waar een dochter van
haar woont. De dames genoten volop.

Plattelands-
vrouwen
De eerste bijeenkomst die de afdeling Vor-
den van de Ned. Bond voor Plattelands-
vrouwen hield stond in het teken van Slank
worden en blijven.
Tijdens deze middag vertelde mevr. Vroon-
hoven, kursusleidster van Weight Watchers
hoe je bijvoorbeeld toch kunt afvallen zon-
der dat de inwendige wens wordt overge-
slagen. Mevr. Vroonhoven gaf de dames
allerhande adviezen. Natuurlijk was er een
weegschaal in de zaal. De dames konden

vanzelfsprekend de verleiding niet weer-
staan om te conrtoleren of er iets aan het
gewicht moest worden gedaan. Bij sommige
dames bleek dat er best een paar pondjes
af kunnen. Enfin wanneer de wijze les van
mevrouw Vroonhoven ter harte wordt ge-
nomen, dan komt het allemaal best voor
elkaar zo werd ons te kennen gegeven.

Voetbal

Vorden l is het jaar 1977 uitermate goed
begonnen. Niet alleen wonnen de geelzwar-
ten met 2—l van Vios uit Beltrum maar
bovendien lieten de beide koplopers deze
zondag een punt liggen. Vorden staat hier-
door nu op een gedeelde eerste
Toch was het in Vorden
bijna tot een puntenverdeling gekomen. Na
twintig minuten spelen in de tweede helft
werd de bezoekers een penalty toegekend,
volgens de scheidsrechter wegens hands
van Bertus Nijenhuis.
De scheidsrechter ging hierbij tweemgaLin
de fout. In de eerste plaats kreeg Nijl^pliis
de bal tegen de borst, terwijl hij bovendien
buiten het strafschopgebied stond! Vios liet
zich dit cadeautje uiteraard niet ontnemen
en bracht de balans in evenwicht. De eer-
ste helft was namelijk afgesloten met een
l—O voorsprong voor de thuisclub via een
doelpunt van Chris Hissink.
Veel plezier hebben de Vios-spelers van de-
ze gelijke stand overigens niet gehad, want
er was amper afgetrapt of Geert Heersink
zorgde met een daverende knal voor ge-
rechtigheid: 2—l voor Vorden.
Dezelfde Geert Heersink verzuimde in het
begin van de tweede helft om Vorden op
een veilige voorsprong te zetten. Hij miste
echter. Bij Vorden speelde deze middag
Hans Stokkink, die de plaats innam van
Gerard ter Beest, een goede partij. Zoals
bekend heeft Gerard ter Beest een punt
gezet achter zijn voetballoopbaan, omdat hij
door zijn werkkring enkele malen per
maand niet beschikbaar is. Dit heeft hem
doen besluiten met voetballen te stoppen.
Voor Vorden toch wel een verlies, want Ter
Beest was bezig aan een goed seizoen.

ZEER GESLAAGDE DROPPING EN
NIEUWJAARSRECEPTIE VAN
SV RATTI
Vrijdag 7 januari organiseerde W. Sloetjes
en G. J. van Zeeburg een dropping voor de
leden van S V Ratti. Dit werd een groot
succes want liefst 80 personen namen hier-
aan deel.
Door deze enorme deelname kon de nieuw-
jaarsreceptie niet in de kantine worden ge-
houden, maar moest men uitwijken naar
café Schoenaker. Onder ideale weersom-
standigheden liepen de 80 personen in de

OPRUIMING
bij

Profiteer
van de

a.s. donderdag 13 jan.

Textiel - Confectie - Meubelen

prachtige omgeving van kasteel 't Medler.
Deze tocht had een lengte van 7 km en 900
meter en verder moesten er vele opdrach-
ten vervuld worden.
Bij aankomst in café Schoenaker werd men
verrast met een heerlijk bord snert. Er
konden 100 punten vergaard worden, maar
dit lukte niemand. De heer J. Bos die in
het bezit was van de wisselbeker, moest
deze afstaan aan de winnaars van deze
avond, de groep die onder leiding stond van
de leidster Leoni Bos; deze groep behaalde
80 punten. Voor de tweede en derde prijs
moest nog een extra vraag worden ingezet
want deze hadden boeide 79 punten. De 2e
prijs werd behaald door de groep van B.
Hoebink, zodat de 3e prijs werd toegewe-
zen aan de groep J. Bos.
Deze drie groepen mochten vele prijzen in
ontvangst nemen die waren aangeboden

, door de Vordense middenstand. Onze har-
i telijke dank hiervoor!
| Nadat iedereen was binnengelopen ging de

voorzitter over tot de prijsuitreiking en
dankte 'n ieder voor de opkomst. Hij sprak
de wens uit dat volgend jaar de opkomst
nog groter zal zijn en zaal Schoenkaer te

i klein zal zijn. Het was voor SV Ratti de
j eerste nieuwjaarsreceptie die druk werd

bezocht. De voorzitter wenste dan ook ieder
! een goed en sportief 1977 toe.

i FEESTAVOND VOETBALVER. VORDEN
De voetbalvereniging Vorden belegt zater-
dagavond 15 januari in zaal Smit haar jaar-
lijkse feestavond. Het bestuur heeft deze
avond voor de aanwezigen nog een verras-
sing in petto. Het dansorkest Take it Easy
zal er voor zorgen dat de beentje van de
vloer gaan.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen af d. zondag: Vorden-Vios B. 2—
1; De Hoven 3-Vorden 4 3—3. Rest afge-
last.
Uitslagen af d. zondag: Erica 7-Ratti 3 O—
1; Zutphen al-Ratti al 6—3.
Programma af d. zaterdag: S V Ratti l vrij;
CJV-ers 7-SV Ratti 2; SV Ratti 3-Almen
5; Erica '76 2-SV Ratti 4; SV Ratti al-
Wilhelmina SSS al.
Programma af d. zondag: SV Ratti 1-Voor-
waarts 1; Be Quick 7-SV Ratti 2; SV Ratti
3-Zutphania 5. Dames: Baakse Boys 1-SV
Ratti 1.
Programma af d. zondag: Alexandria-Vor-
den; Vorden 2-Dierense Boys 3; Hercules
2-Vorden 3; Vorden 5-Voorst 3; Dierense
Boys 4-Vorden 7; Vorden 8-Oeken 6; Sp.
Lochem 8-Vorden 9; Vorden 6 vrij; Vorden
al-Kon. UD al.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Bij de Vordense damclub DCV is de com-
petitie weer op volle gang gekomen. De
uitslagen van de gespeelde wedstrijden zijn:
Sloet jes-Dimmendaal O—2; Wansink-La-
mers afgebr.; Boudri-Wiersma l—1; Huls-
hof-Heuvink O—2; Lankhaar-Slütter O—2;
Hoenink-Breuker l—1; Krajenbrink-Ridder
2—0; Teerink-Ridder l—1; Brummelman-
Van Burk l—1; Eckringa-De Klerk O—2;
De Klerk-Krajenbrink l—1; Gille-Eckrin-
ga 2—0; Van Burk-Van Snellenberg 2—0;
Ridder-Brummelman 2—0; Abbink-Teerink
O—2; Krajenbrink-Teerink l—1; Van Snel-
lenberg-Ridder O—2.
Eckringa-Van Burk O—2; Aalderink-Gref-
horst 2—0; Oltvoort-Bruinsma 2—0; Hid-
dink-Memelink O—2; Schipper-Bruinsma
2—0; Van Laren-Hartman 2—O; Rietman-
Hoekman l—1; Brummelman-Pleiter l—1;
Hoekman-Vreeman l—1; Te Veldhuis-
Voortman 2—0; Voortman-Mulder 2—0;
Pleiter-Hoekman 2—0; Hoekman-Brum-
melman 2—0; Van Laren-Rietman O—2;
Brummelman-Hartman 2—0; Veldhuis-
Pleiter 0—2.

Waterpolo
POLOMEISJES AAN DE WINNENDE
HAND

In een leuk gespeelde wedstrijd hebben de
polomeisjes van Vorden de competitiewed-
strijd tegen de IJsselmeeuwen uit Zutphen
met 3—2 gewonnen.
In de eerste helft nam Vorden een 2—l
voorsprong dankzij doelpunten van Mariet
Doornink en Her mien Tiessink.
De tweede helft had een bijzonder span-
nend verloop. Nadat de IJsselmeeuwen op
gelijke hoogte waren gekomen scoorde Ma-
riet Doornink de winnende treffer: 3—2.

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
Wi'j heb ut dan toch ered. Wi'j heb 't schoonste darp van den Achterhoek
en 't op een nao schoonste van heel Gelderland, zoas onze provincie noe
nog heit. Dn geweldugge prestatie die ons heel wat zweitdröppels hef ekost.
Ik zegge noe wel ons, maor dat mot natuurluk die lejen van de groep wean
die zich daor speciaal veur inzet.
Wat zölt zee un veagen en harken hemmen edaon. Wat heb zee un vrach-
ten vuul, plastic en wat al neet meer nao de stotplaatse ekruud. Wat heb
zee de trottwaars en de kanten van de weg mooi schone ehollen, 't blad
op tied wegeharkt en de rotzooi nao de vri'jdagse mark mooi operuumd.
Of vegis ik mien weer? Bunt ut eigeluk onze mensen van gemeentewerken
neet die de pries vedient te kriegen? Want ik geleuve dat die toch wel ut
meeste wark d'r an edaon hebt um onze gemeente schone te hollen en ut
in zodaonugge staot te brengen dat ut t'r altied netjes uutzag en ezien
mog wodden.
En rekken d'r op dat dat lange neet altied eaven aardug wark is. Kiek maor
us nao de gezons, hoevölle hondedrollen likt daor soms neet op en langs
de trottwaars al neet minder. De gemeente mos maor us un deil van de
hondebelasting as toeslag an dizze mensen uutkeern, dat vedient ze wel.
Hiermet wi'k natuurluk niks minderweerdugs zeggen van de mensen die
't plan heb opevat um ons Vorden an zo'n wedstrijd te laoten metdoen.
Alle hulde daorveur en ok gefilseteerd met ut sukses. Wi'j kont ut allene
maor priezen dat t'r wat wod edaon um ons darp op un beheurluk peil te
brengen en te hollen, ledere inzet daorveur kan allene maor goed wean.
Daorumme meugt ze van mien de lejen van de werkgroep en de mensen
van gemeentewerken naost mekare op de eerste ri'je zetten bi'j de pries-
uutreiking zo gauw as dat gebeurt.
Wieters mo'w noe maor hoppen dat ze gauw un wedstrijd uutschrieft oaver
't onderwerp: „Waffe gemeente in Gelderland kan 't lillukste bankgebouw
laoten bouwen?" Dan krig Vorden vaste de eerste pries met „lof der jury".
Maor daoraover praote wi'j wel us un andere keer bi'j ons in d'n Achter-
hook.

H. Leestman

i
:

Vogelsport
Op de jaarlijkse Bonds Tentoonstelling ge-
houden in de Hanzehal te Zutphen behaal-
de De Vogelvriend uit Vorden de clubprijs
voor parkieten. Deze clubprijs werd be-
haald door de leden H. L. Harmsen, B.
Bleumink en B. Horsting. De heer H. L.
Harmsen werd Bondskampioen stam lutino.
Hiermede werd het tentoonstellingsseizoen
op fraaie wijze afgesloten.

Januari:
15 Feestavond van de w Vonden in zaal

Smit
Installatie Prins 1977 van De Deur-
dreajers in residente Schoenaker

1B NOVIB in Hotel BaMcer
18 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
19 Hervormde Vrouwenvereniging dorp,

jaarvergadering
19 Plattelandsvrouwen
22 Bal voor gehuwden in Café Eykelkamp
23 „Kunst in de kamer", bodega 't Pan-

toffeltje
23 Amerikaans Studentenkoor zingt in de

Herv. kerk 's morgens en 'a avonds
24 Herv. Vrouwengroep Linde
25 KPO jaarvergadering
27 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

Februari:
l Bejaaandensoos Kranenburg, 14.00 uur
5 NCVB in Hotel Bakker

KARNAVALSVERENIGING

9 KPO: Gezinszorg en Maatachappeltlk
Werk

10 .Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
15 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
16 Plattelandsvrouwen
19 Optocht en karnavalsavond De Deur-

dreajers in residentie Schoenaker
20 Optocht en kdmdenmiddag De Deurdrea-

jers in residentie Schoenaker
21 Karnavalsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
22 Karna/valsavond De Deurdreajers

in residentie Schoenaker
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
25 Uitvoering Chr. Muziekver. Sursum

Corda in het Jeugdcentrum
26 Idem
26 Jeugdcentrum: Uitvoering Vordens

Toneel

Maart:
l Bejaamdensoos Kranenburg, 14.00 uur

10 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
15 Bejaariensoos KranenJburg, 14.00 uur
15 NOVB in Hotel Bakker
16 Plattelandsvrouwen
23 KPO
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
29 BejaardensooQ Kranenburg, 14.00 uur

April:
6 Plattelandsvrouwen
7 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

(Pasen)
12 Bejaandengoos Kranenburg, 14.00 uur
19 NCVB in Hotel Baktoer
21 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
20 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO

De Deurdreajers
Vorden/Kranenburg

ZATERDAG 15 JANUARI aanvang 20.00 uur

INSTALLATIE PRINS 1977
EN GEVOLG
in residentie zaal Schoenaker te Kranenburg.

Muziek: Prinsenkapel The Flamingo's

Leden op vertoon van ledenkaart vrije toegang. Niet-leden f 6,— per per-
soon. Na afloop gelegenheid voor vervoer per „borrelbusje".

GEVRAAGD:

metselaars en
timmerlieden
voor onderhoud- en renovatiewerken

goed loon, prettige werkkring

BOUWBEDRIJF J. DIJKMAN
Hofweg 30 a - Warnsveld - Telefoon 05750-13887
na 18.00 uur 05730-3918
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I Romantisch trouwen ..
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Geef uw trouwdag een
apart tintje!
Trouwen in een koets bij

Foto
Hans Temmink
NU ZEER VOORDELIG

Miiuiuiniiiiiiiiffliiiummim

Nog steeds geen
afgebouwde winkel

u moet nog door het zand, op de kale vloer

en met noodverlichting . . .

maar het loont de moeite, want we hebben

speciale aanbiedingen voor u. Dit moet u

beslist zien

het zijn afbraakprijzen
EEN VOORBEELD:

matrassen en dekens
met 30% korting

WONINGINRICHTINS-LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26 - Vorden - Telefoon 1421
tegenover zuivelfabriek

P.S. Verkoop begint donderdag 13 jan.

Voor ons prachtige nieuwe zaaltje bij

Bodega „'t Pantoffeltje"
vragen wij met spoed:
2 TOT IN DE PUNTJES VERZORGDE
AMBULANTE OBERS

l VLOTTE MAN ACHTER HET
UITGIFTEBUFFET
Ook mensen die hiervoor opgeleid willen worden
zijn welkom.

EN EEN PAAR DAMES
die een paar uurtjes willen helpen de zaak netjes
schoon te houden.

Graag even een telefoontje aan:
N. H. A. van Goethem, telefoon I5I9
W. Massen, telefoon 1770

Donderdag 13 januari begint onze grote

BALANSOPRUIMING
in deze opruiming zetten wij onze prijzen voor joker...

ECHT LEREN BANKSTEL
nu vanaf .

3-DELIGE SALONKAST
(zwart essen 270 breed) samen .

WENGE KAST
van 995,- nu voor slechts .

EIKEN STOLLENWAND
van 1355,- voor slechts

3-, 2- EN 1-ZITS BANKSTEL
ZEER MOOIE STOF van 1995,- voor slechts .

2-PE RSOONS SLAAPKAMERS
KOMPLEET reeds vanaf

2-PE RSOONS BEDDEN
RESTANT nu voor slechts

MODERNE EETHOEKEN
TAFEL EN 4 STOELEN kompleet

MASSIEF BANKSTEL
KLASSIEK MET FRANJE nu .

1498,-
695,-
598,-
995,-

1595,-
515,-
98,-

495,-
1415,-

OLD PINE

EETHOEK
TAFEL EN

4 STOELEN

nu

195,-

Zie ook onze

zeer

matrassen-

aanbiqffing

MASSIEF HOUTEN

TEANERBED
met

lattenbodem

99,50

Ook in onze

tapijt-
showroom

ongekende koopjes en

vele mooie coupons

zeer voordelig !

Om een volledig overzicht te krijgen van onze GRANDIOZE OPRUIMING zie ook onze Ie en 2e etage !! !

De aanbiedingen op onze textielafdeling zijn zo groo t, dat 'n bezoek aan onze zaak beslist de moeite loont!

Graag tot donderdag

bij uw zaak voor textiel

en woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSfcWEG TEL.05752-1514

Ook uw nieuwsblad doet met het
110-jarige Rode Kruis meel

^ De prijswinnaars worden regelmatig î
in dit blad bekend gemaaktl

+ doe mee met de
f ,marathon rode kruiswoord
•l" prettige vrijetijdsbesteding PUZZW

+ helpt uw rode kruis helpen
prijzenpakket t.w.v. ca f 250.000, —

^p vele super-, eind-, hoofd-, maand- en weekprijzen
j^ extra veel kansen

gaarne zenden wij ook ü de

rrode kruis puzzelkrant
voor nederland'

gratis toe l

Wij maken het U gemakkelijk:
^* Plak onderstaande coupon op een briefkaart
Jj (40 cent postzegel), stuur de briefkaart in, en U

ontvangt de /ro(je ^ru\8 puzzelkrant
voor nederland'

î gratis thuis!

+

+

+

+

•J" Adresseer de briefkaart:

+ Nederlandse Rode Kruis Postbus 5700 's-Gravenhage J
of bel: 070-46.95.95, t. 328

JL| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• wmt
Stuur mij gratis - direct na verschijning - de e i
,rode kruis puzzelkrant, voor nederland'

•J* Naam:
î Adres:

§ ̂
•frM —Woonplaats:

modern
van 1695,00 nu
van 2095,00 nu
3-2-l-zitsnu
Eiken nu
Mohair
van 2895,00 nu

1290,00
1795,00
1895,00
1795,00

2595,00

Wandkasten
in eiken - essen - Wenge
250 breed
van 1350,00 nu ... 695,00
230 breed
van 1495,00 nu ... 995,00
210 breed
van 1350,00 nu ... 1195,00

Matrassen
80 breed 115,00

90 breed 145,00

120 breed 195,00

130 breed 255,00

140 breed 275,00

Coupons

vitrages
en

overgordijn
stoffen

echte koopjes !

UITSCHIETERS in de
OPRUIMING

bij
Tapijtcoupons
Desso Toulon
5.95 meter
van 1035,00 nu ... 830,00
7.45 meter
van 1296,00 nu ... 1040,00
8.15 meter
van 1418,00 nu ... 1135,00
en nog vele andere!

Tapijtcoupons
Desso Simbolic
zuiver wol
5.25 meter
van 1349,00 nu
7.45 meter
van 1914,00 nu
8.10 meter
van 2081,00 nu

1100,00

1565,00

1700,00

Chenille
bedspreien
geel -groen - bruin

I-pers 32,50

2-pers 47,50

Gratis leggen
van uw tapijten

behalve trappen

en gangen
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