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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Radio en tv show
fa. Oldenkamp
Vorige week hield de fa. Oldenkamp
haar radio en tv show in hotel
Bakker. De nieuwste snufjes op
gebied van radio, tv en afspeelap-
paratuur was te bewonderen. Mej.
Grady Klumper had de zaal in de
bloemetjes gezet speciaal de droog-
bloemstukjes werden door de bezoe-
kers op prijs gesteld. De heer Olden-
kamp had over de belangstelling niet
te klagen en er werd goed zaken
gedaan.

Het bevolkingsonderzoek naar het
voorkomen van verhoogde bloed-
druk te Vorden afgesloten
Een dezer dagen kwam het rapport
over bovengenoemd onderzoek ge-
reed. De bevolking van Vorden heeft
geweldig meegewerkt aan het wel-
slagen van dit onderzoek. Het op-
komstpercentage bedroeg 92%. Ie-
dereen zal wel benieuwd zijn wat nu
de resultaten van zo'n onderzoek
zijn.

Van de in totaal 6742 mensen (vol-
wassenen en kinderen) bij wie de
bloeddruk werd gemeten hadden
volgens onze, wel zeer strenge nor-
men, 1289 mensen een verhoogde
bloeddruk. Van deze 1289 mensen
vermeldde 75% nooit eerder een ver-
hoogde bloeddruk te hebben gehad,
terwijl 25% op de oproepkaart had

aangegeven dat er ooit eerder bij
hen een verhoogde bloeddruk was
gevonden.

Van de inwoners boven de 10 jaar
werden 986 mensen naar de 3
Vordense huisartsen verwezen. Van
deze 986 personen verschenen er

binnen 4 weken na de
waarop door de screen-

sters werd gemeten op het spreekuur
van de huisarts. Ongetwijfeld zijn er
ook, later nog velen naar hun huis-
arts gegaan, maar die konden wij om
technische redenen niet meer in ons
rappozfcdBrwerkon.

69% van de bij de huisarts binnen 4
weken verschenen mensen had ook
bij de huisarts een verhoogde bloed-
druk. Wij hopen door ons onderzoek
een steentje te hebben bijgedragen
tot de gezondheid van de Vordense
bevolking en willen van deze gele-
genheid nogmaals gebruik maken om
iedereen die het welslaegn van dit
onderzoek heeft meeged^^Évan gan-
zer harte te bedanken.

De Onderzoeksgroep

Gemeenten ieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrij-
dagmorgen van 8—12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30—17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrijdag-
morgen van 10—12 uur - Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16—17 uur . Spreekuur wethouder
H. A. Bogchelman: donderdagmldddag van 16—17 uur.

Nationale Aktie
van het Wereld
Natuur Fonds 21
t/m 25 november
Geef om de natuur

Waarom?

Eeuwenlang heeft de mensheid zich
nauwelijks bekommerd om het lot
van de natuur. De natuur was er om
gebruikt en verbruikt te worden.
Haar eigen waarde, haar recht op
eigen bestaan werden door de steeds
machtiger en talrijker wordende
mens niét erkend.

In deze twintigste eeuw gaan we,
eindelijk, onze verhouding tot de
natuur wat genuanceerde bekijken,
wat minder egocentrisch én met
meer aandacht voor het feit dat we
ten zeerste afhankelijk zijn van de
natuur. Wij gaan beseffen dat de
natuur niet alleen maar iets is om te
gebruiken en niet slechts een fleuri-
ge achtergrond voor ons leven. Wij
ervaren steeds meer en steeds in-
dringender dat ons voortbestaan
direkt afhankelijk is van het voort-
bestaan van de natuur.
Ernstige aantasting van de natuur
blijkt aantasting van ons eigen leven
te zijn. Want die natuur is de basis
van het leven, alle leven. Ook ons
mensenleven. Als de natuur ver-
dwijnt verdwijnt de mens.

Nog net op het nippertje kunnen we
die les leren. Nog net voor het te laat
is. Maar het is wel laat, erg laat.
Vandaar deze oproep:

GEEF OM DE NATUUR

Het is een oproep tot een veranderde
houding voor alle aspekten van die
natuur. Het is een oproep tot aktivi-
teit. Tot medewerking aan een aktie.
De aktie Geef om de Natuur!

Een nationale aktie van het Wereld
Natuur Fonds - Nederland.

Geef om de natuur. Hoe?

Geef om de Natuur is een nationale
aktie. Die zich richt op alle Neder-
landers. Maar die begint bij u. Bent u
natuurbewust? test uzelf eens op uw
houding tot de natuur. En alles wat
die natuur (de aarde, de oceanen, de
lucht, de planten, de dieren, de
mens) bedreigt. Wat bent u: bescher-
mer of bedrieger? Geef om de Natuur
is ook een aktie om geld. Geld is een
middel om dingen die wenselijk zijn,
mogelijk te maken. Op dit terrein van
onderzoek, aankoop en beheer, edu-
katie, aktie. In binnen- en buitenland
Geef om de Natuur speelt zich als
aktie af in de week van 21-26
november 1977. Het aktiepatroon is
opgebouwd op het "halen en
brengen" principe, dat de basis is
geweest van vrijwel alle geslaagde
akties in Nederland.
Met betrekking tot Vorden is echter
een organisatorische fout ontstaan,
tengevolge waarvan het onmogelijk
is gebleken tijdig een aantal collec-
tanten bijeen te krijgen. Vandaar dat
u allen wordt opgeroepen om tot en
met vrijdagavond 25 november a.s. -
-op welke avond in een rechtstreekse
AVRO-t.v.-uitzending aan de aktie
gestalte wordt gegeven, waarbij een
aantal gironummers zal worden be-
kend gemaakt-uw bijdrage voor het
behoud van de natuur te leveren
door middel van storting op de in de
t.v.-uitzending op te geven gironum-
mers. De Amro-bank zal volgende
week vrijdagavond de gehele avond
geopend zijn om uw gift in ontvangst
te nemen.
Geef om de natuur is een aktie van
het Wereld Natuur Fonds - Neder-
land. Het aktiebureau is gevestigd in
Heerhugowaard, Postbus 210, tele-
foon 02207-18277. Wie nu al mee wil
doen, kan daarheen schrijven of
bellen - bij voorbaat welkom!

Het Wereld Natuurfonds (Neder-
land).

Het internationale WorldWildlife
Fund werd in 1961 opgericht. In dat-
zelfde jaar kwamen in Engeland, de
Verenigde Staten en Zwitserland
landelijke afdelingen tot stand. Ne-
derland volgde in 1962. De Neder-
landse afdeling is bekend onder de

naam Wereld Natuur Fonds. Het
doel van de organisatie is het verza-
melen van fondsen ten bate van
internationaal natuurbehoud en het,
ten behoeve daarvan, voorzien in
natuurbeschermingsedukatie, voor-
lichting en publiciteit. Het WWF-
symbool is ontleend aan een dier-
soort, de reuzenpanda, die alleen in
China voorkomt en daar strikt be-
schermd wordt.

Het World Wildlife Fund (WWF)
werkt nauw samen met de inter-
nationale Unie voor het Behoud van
de Natuur en de Natuurlijke Hulp-
bronnen (IUCN). Beide organisaties
zijn gevestigd te Morges, Zwitser-
land. De IUCN is een wetenschap-
pelijk en dienstverlenend lichaam.
Aan de hand van gegevens van de
IUCN worden door het WWF jaar-
lijks urgentieprojekten vastgesteld
die gefinancierd worden uit de fond-
sen, bijeengebracht door de lande-
lijke WWF-afdelingen. In de loop van
15 jaar werd internationaal ruim ƒ
55.000.000,- aan meer dan 1500 pro-
jektfin besteed.

In de eerste jaren van WWF werd de
fondswerving grotendeels bepaald
door de eigen voorkeuren van de
nationale afdelingen voor speciale
projekten, voorkeuren veelal ge-
paard aan historische ontwikke-
lingen. Zo was het niet verwonderlijk
dat het Nederlandse Wereld Natuur
Fonds zich in zijn steunakties richtte
op een land als Indonesië, waarmee
nog steeds goede maatschappelijk,
wetenschappelijke en natuurbe-
schermings-betrekkingen bestaan.
Daardoor kwam veel Nederlands
geld beschikbaar voor de Leuser-
reservaten in Noord-Sumatra.

Het is echter niet zo dat in Neder-
land alleen belangstelling voor Indo-
nesische natuurbescherming be-
stond en bestaat. De geslaagde ak-
ties voor de Goto Donanna en Maris-
mas in Zuidwest-Spanje, voor de
faunabescherming in West-Pakistan,
voor de flamingo's van het Nakuru-
meer in Kenija, voor de berggorila in
Rwanda en de Ecuadoriaanse Gala-
pagoseilanden bewijzen dat de Ne-
derlandse interesse wereldwijd is.

Voor het eerst in 1972 heeft het
WWF zich ingezet voor projekten,
waar voor een internationaal beroep
wordt gedaan op olie nationale af-
delingen. Sterk gestimuleerd door
Guy Mountfort's enthousiasme en
deskundigheid is in dat jaar de
"Operation Tiger" gelanceerd. Het
succes van die internationale tijger-
aktie was zo groot, dat WWF, ook
weer na daartoe de goedkeuring
van de nationale afdelingen te heb-
ben gekregen, besloot om in 1974 en
1975een soortgelijk algemeen beroep
te doen voor het behoud van de zeer
bedreigde tropische regenbossen in
Azië, Afrika en Zuid- en Midden-
Amerika. Het financiële resultaat
van de aktie voor het behoud van het
tropisch oerwoud in Nederlandalleen
was ruim ƒ 2.500.000,-.

In 1976/1977 heeft het WWF weder-
om een internationale aktie opgezet,
ditmaal ten behoeve van zeeën en
oceanen en alles wat daarbij hoort
en leeft. Een aantal projekten van
deze aktie is opgenomen in het pro-
jekten-pakket van de Nederlandse
aktie Geef om de Natuur.

Naarmate de bedreiging van de
natuur in alle vormen toeneemt,
zullen de akties van het World Wild-
life Fund steeds meer gericht zijn op
de mondiale aspecten van natuur-
behoud.

Iedere drie jaar houdt het WWF een
internationaal kongres. Het thema
van het WWF kongres te San Fran-
cisco, eind november 1976, was:
"Onze broze aarde: naar een stra-
tegie voor overleving". Tijdens dit
kongres werd het belang van natuur-
behoud op basis van mondiale sa-
menwerking sterk benadrukt, én de
noodzaak van veranderingen van
maatschappelijke strukturen. Zoals
de internationale voorzitter van het
WWF, Sir Peter Scott, het stelde:
"Wij zijn op weg naar een afgrond in
een auto zonder remmen. Wij kun-
nen trachten vaart te minderen,
maar dat vertraagt alleen het onher-
roepelijke moment dat wij in de af-
grond storten. Onze enige oplossing
is koers te veranderen."

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

CASSETTES

KOERSELMAN

Sint Nicolaas toch
naar buurtschap-
pen Kranenburg/
Medler
In tegenstelling van andere berich-
ten zal Sint Nicolaas toch een bezoek
brengen aan de Kranenburg/Med-
ler. In verband met de verbouwingen
van de zalen Schoenaker en Eykel-
kamp was dit in de eerste instantie
niet mogelijk. Doch de touwtrekkers-
vereniging stelde spontaan hun klub-
lokaal beschikbaar om de Goedhei-
ligman te ontvangen.

Uitschieter van de week!!

Kindersweather
met opdruk.

Alleen deze week
In diverse kleuren

Normaal vanaf 25,95

Nu vanaf 19.95
Vrijdags koopavond

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. Veenendaal; Bedie-
ning Heilige doop. 19.00 uur Geza-
meniyke Jeugddienst in de Geref.
Kerk. Ds. A. P. Rasch, Drempt.

GEREP. KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kinder-
nevendienst. 19.00 uur Herv. Geref.
Jeugddienst.

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrtf-
dag 8.00 uur
ZONDAGSDIENST HUISARTSEN

(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30—10 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9—9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H Ros, Gaanderen. Tel. 08350-4657.
Haccou, Vorden Tel. 05752-6627
(van 11.30—12 uur)

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
wijkgebouw Burg. Galléestraat, tel.
1487. Spreekuur wflkzusters en uit-
lenen verpleegkundige artikelen van
13—13.30 uur in het wijkgebouw

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

TAFELTJE-DEK-JE
november: mevr. Gille, telefoon 2151
(8—9 uur)

BRAND 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 gezins-
verzorging 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 bereikbaar van
9—17 uur, tel. 05753-2345

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbod, telefoon
05T83-1778, elke donderdag van 17—
18 uur in het Groene Kruisgebouw

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

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS
„DE BRONSBERGEN"

Bronsbergen 10 Warnsveld tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en
vr. 10.30—12.30 en 17—19 uur; wo. en
za. 10.30—12.30 uur; zo. gesloten

jeans and ja c kets

AdhVII

/choolderntan
tel 1367 vonten



INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin ge-
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.

Litoramo
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

'f Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

STAALSTRAJLEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELJNK
Metaalwaren Kerkhoflaan l
Vorden, tel. 05752-1300

Het is ongelooflijk,
ovalen spiegel in lijst zeer
exclusief voor de cadeau-
prijs van ƒ 54,-

Litorama,
Dorpsstraat 8,
Vorden.
tel. 05752-2675

•••••l

Staat uw huis al met
foto In het landelijk
magazine van
Elsevier
„WOONGAARD"?

Dat is mogelQk via
elk bij het Makelaars
Computer Centrum
aangesloten
makelaarskantoor.

Tevens werken wij
met de foto-post.

Hierdoor wordt uw
huis via onze kolle-
ga's en via ons kan-
toor onder de aan-
dacht van een groot
aantal gegadigden
gebracht.

Vraagt gratis „Woon-
gaard", huizenlijst
enz.

Makelaars-
kantoor o.g.

W. J. DE WILDE
Jr. B.V.

Rijksstraatweg 134,
Warnsveld tel. 05750-
16627, lid NBM/MCC

Voor reprodukties van oude
meesters naar

Litorama, Dorpsstraat 8,
Vorden.
Tel. 05752-2675.

Tot 5 december a.s.
10% korting.

Net kosthuis gevraagd voor
Technisch tekenaar van
s maandags 's avonds t/m

vrijdag 's morgens.
Scharnickel, Tel. 05752-
2244 (tussen 8.00-16.30 uur)

U maakt de foto, wij de
bijpassende lijst in hout of
metaal.

Litorama,
Dorpsstraat 8,
Vorden.
tel. 05752-2675.

DISCOUNT CENTRUM
VOOR 10,-, JA ECHT VOOR
10,- KOOPT U BIJ ONS:

(alle aanbiedingen gelden voor niet afgeprijsde artikelen)

1. Een salontafel, naar keuze <norm ^ca 500 >
wanneer u bij ons koopt:
Een kast, bankstel en een eethoek

2. Een 2-persoons vachtsprei
wanneer u bij ons koopt: een 2-persoons slaapkamer-
ameublement met matras en bodem

3. Een aluminium zonwering (Luxaflex)
(max. maat 200x300)

wanneer u bij ons koopt: taoiit. vitraae en overgordijnen
voor woonkamer, keuken, hal, trap, overloop en slaap-
kamers.

4. Het maken van uw overgordijnen
(ook velours)

wanneer u bij ons koopt: de posten l t Z.f en U
t.w. kast bankstel etc.

Tot 5 december keuze uit:
bovenstaande mogelijkheden
of onze Sint Nicolaasaktie t.w. 10% KORTING

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch begint
in het gerestaureerde kasteel, niet in dezelfde stijl
voortzetten in „'t Pantoffeitje"? Voor de prijzen hoeft u
het zeker niet te laten . . .

bodega

rmfeHK-M-MK
Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

•••••l

Dorpsstraat 29 - Ruurlo Tel. 05735-1361

niet alleen

japonnen
maar ook

mantels en capes
koopt u voordelig en ook nog

waardebonnen cadeau bij
Confectie bedrijf

DE GROTE MATENSPECIALIST

Zutphenseweg 29 - VORDEN
Tel. 1971

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128
en in volautomatische DAF

Instrukteur:
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

Contact
graag

gelezen

Gevraagd voor direkt:

jongeman
welke behulpzaam wil zijn bij diver-
se voorkomende werkzaamheden
zowel in de spuiterij als in de
fabriek.

Reakties mondeling of schriftelijk aan

BIJENHOF'S
Rijnhout Bewerking B.V.
Industrieweg 2, Vorden.
Tel. 05752-1216, na 18.00 uur 1617

Autoshop Regelink

o.a.
KEUKENRADIO'S
van 179,00 nu 110,00
ACCULADERS
van 145,00 nu 88,50
MISTLAMPEN
van 115,00 nu 78,50

Groot assortiment autoradio's met en zonder
stereo. Radio op batterij en lichtnet. Autovach-
ten en hoezen, banden accu's enz.

Ruurloseweg 43 Hengelo (Gld.)

Dansen
20 november

Modecentrum Teunissen
Ruurlovoor
Mantels
ook veel keuze in grote maten

Pakjes
tot maat 52 vanaf

Japonnen
tot maat 52 vanaf

Rokken
ook in grote maten vanaf

Blouses
in unienged. vanaf

Vesten - Pullovers
vanaf

Bont en Suede jasjes
vanaf 149f-

Deelnemer Sint NicolaasaktieVrijdags koopavond

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

zich door ons vakkundig personeel eens adviseren. Onze collectie bestaat uiti

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
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00-16.00 uur



Regner Franse Ukeuren
per f les van 1550 nu

Florijn Citroen Brandewijn
Liter

Florijn Jonge Jenever
Liter

Coeberg Bessenjenever
Liter

Underberg
Flesje van 120 nu

Chateauneuf du pape
Nu per fles

M
Bloemen en

Oïffenbacnla
Nu voor

Fresia's
per bosje

Uit onze kaasboetiek

Boursin knoflook of peper
150 gram van 269

Trapistenkaas
per 100 gram van 150 nu

Jonge kaas
500 gram

uit onze broodboetiek
Sneeuwster QQQ
Ovenvers nu iJÏf O

NIEUW! Tourkestasm
Aziatisch grofbrood zeer gezond

Krentebolletjes
pak è 4 stuks nu

Tip-Top Tieners
zake 10stuks .

Extra groente reklame
Maandag
Zuurkool
500 gram
Spruiten
Kilo
Dinsdag
Hutspot
500 gram
Bloemkool
Hagelwit
Woensdag
Andijvie
Kilo
Handappelen
2 kilo..

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden

Aan allen onze hartelijke
dank voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeaus die
wij bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen

H. Sm allegoor
G. J. Smallegoor-

Klein Bleumink
Vorden, november 1977
Almenseweg 62

Aan allen onze hartelijke
dank voor de felicitaties, bloe-
men en cadeaus die wij bij ons
25-jarig huwelijk mochten
ontvangen

B. Wullink
H. J. Wullink-Bruggeman

Almenseweg 6, Vorden

Voor uw belangstelling, ge-
lukwensen en geschenken, in
welke vorm dan ook, ter ge-
legenheid van ons 50-jarig hu-
welijk, zeggen wij u allen, me-
de namens onze kinderen,
hartelijk dank

M. C. W. Smit
T. Smit-Schut

Vorden, Margrietlaan 39

Voor de vele blijken van mee-
leven welke wij mochten ont-
vangen na het plotseling heen-
gaan van mijn lieve man, onze
zoon, schoonzoon, broer,
zwager en oom

Hendrik Jan Hietveld
betuigen we onze oprechte
dank.
Uit aller naam:

A. Rietveld-Heekman
Vorden

Te koop prima stoppelknollen
bij H. Meulenbrugge, Wiers-
serbroekweg 12, Vorden

Voor praktische
Sint Nicolaas-

geschenken
aan
LAMMERS
Zutphenseweg denken.
Zie etalage

Autobedrijf
H. A. Gr. Jebbink
Uw romax uitlaten specialist

, Vorden

Te koop g.o.h. bromfiets,
merkPuchb.j. 1974
Addink, H. v. Bramerenstraat
10, Vorden

koop Stereo-tuner + ver-
sterker en boxen ƒ 300,-
Brinkerhof 5 1 , Vorden
Tel. 2793

Te koop Erres wasautomaat,
werkt uitstekend, 5 kg, 10
programma's ƒ 200,-. Tel.
05752- 1 580 (na 1 8. 00 uur)

Ter overname een elektrisch
fornuis ,,NefP' met klok en
grill. Tevens een vlisotrap.
G. H. Vreeman, Zutphense-
weg 10, Vorden. Tel 1253

Volop

Chocoladeletters
't Bakkerswinkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22. Tel. 1877. Vorden

Dames maak zelf uw

Waaier
plisé rok

Wij hebben verschillende
kleuren voorradig.

LAMMERS
Zutphenseweg

Autobedrijf
H. A.GROOT JEBBINK
Uw ROMAX UITLATEN
SPECIALIST
Rondweg 2, Vorden

Te koop: WINTERFRUIT
& l gulden per kilo.
Te koop: AARDAPPELEN
iedere zaterdag van 9—13
uur bij
B. J. WEANINK Regelink-
straat 13, Hengelo G.

Natrlumarme
dleetprodukten

DROGISTERIJ

de Olde MeuJIe
Dorpsstraat 9, tel. 1801

Grote voorraad nieuwe en
gebruikte

gas-, gevel-, olie- en
kolenkachels en
fornuizen.
Inruil mogelijk.

Gevraagd:
kolenkachels en
Efel oliekachels

Fa D. Jansen en Zn
Hengelo G., tel. 05753-1360

In plaats van kaarten

WIM HARMS
EN
HENNY KORTEN

gaan trouwen op 25 november 1977
om 12.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

De kerkelijke bevestiging vindt
plaats om 13.30 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden, door de wel
eerwaarde heer Ds. Veenendaal.

Receptie van 15.30 - 17.00 uur in ,,De Luifel"
te Ruurlo.

Lijsterstraat 19, Ruurlo
Het Hoge 14, Vorden

Toekomstig adres: Het hoge 14a, Vorden.

(Inplaats van kaarten)

Dankbaar voor alles wat wij mochten ontvangen,
hopen wij met onze kinderen op maandag 21 no-
vember te gedenken, dat wij 25 jaar zijn getrouwd

H. KETTELERIJ
W. J. KETTELERIJ-AALDERINK

Zij die ons willen feliciteren met deze dag, geven
wij de gelegenheid in zaal Smit, Dorpsstraat 10
van 3 tot 4.30 uur.

Vorden, november 1977
Zutphenseweg 64

In verband met dit jubileum is de
zaak na 12 uur 's middags gesloten

JAN NIESINK
en
MARJO KOERS

Wij gaan trouwen op 25 november
1977 om 13.30 uur in het
gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur
in de St. Antonius van Paduakerk
te Kranenburg-Vorden.

Dag-adres: zaal Herfkens te Baak (Gld.)
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.00
uur.

Keyenborg, Pastoor Tmrestraat 10
Vorden, Ruurloseweg 49
Wij gaan wonen: Koldeweiwcg 13, Keyenborg

Heden is geheel onverwacht overleden onze
lieve huisgenoot, opa, broer en zwager

KAREL REUVEKAMP

op de leeftijd van 74 jaar

Familie W. O. Kurz
Walter
Corrie
Richard
Laura
Familie Reuvekamp

Hengelo (O.) 13 november 1977
Balktsweg 18

De crematie zal plaatshebben donderdag 17 no-
vember om 9.00 uur in het crematorium te Usse-
lo, gelegen aan de Rijksweg Enschede-Haaks-
bergen.
Aan hen, die de overledene de laatste eer wensen
te bewijzen, wordt verzocht om 8.50 uur in bo-
vengenoemd crematorium aanwezig te zijn.
Gelegenheid tot condoleren, woensdagavond
van 7 tot 7.30 uur in de aula, Deldenerstraat 157
te Hengelo (O.)

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

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Sportief kolbert
voor 'n vlotte prijs

Aktueel model met opgestikte
zakken. Aparte leren knopen ook

op de zak. Suède garnering.

198,-
Fortex - Selektieve Groep

van Mode-Adviseurs
MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Fiets kado?
goed idee

voor Sint Nicolaas

Veel keus bij

TWEEWIELERBEDRIJF

A. G. Tragter
Zutphenseweg Vorden Tel. 1256

Tips voor Sint Nicolaas

voor:
schilderijen
spiegels
flessen rekken
lectuurbakken
tèleroonbankjes
bloemenkrukjes
minisets
kapstokken
t.v.-meubels
buikkastjes
en disco-meubels

Zie onze speciale kleinmeubels-shop op de Ie
etage
Uw zaak

WONINGINRICHT'NG
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL Or>7b2 1514
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Kleuren-televisie
ITT Schaub-Lorenz

adviesprijs
1858,-

1842 51 om beeldbuis
Vidom techniek. Moduul chassis.
Tiptoetsen

1843 Wit eenmalige aan-
bieding!
51 cm beeldbuis! Inschuifbare afstand-
bediening

1843 Zwart/zilver
eenmalige aanbieding!

1943 51 cm. Beeldbuis
Inschuifbare afstandbediening
voorbereid op telematch

nu
1598,-

1844 66 cm.Beeldbuis
Vidom techniek. In-line beeldbuis .

1998,- 1728,-

1728,-

1948,0 1698,-

2428,- 1998,-

1849 66 cm. In-line beeld- o^r-Q o*• 40
buis inschuifbare afstandbediening . <^OOÖ/" fc l "Oj"

1949 ldemf echter voorbereid op O"7AÖ OO/IQ
telematch spel ^ / "O7 " mm£rw€9j"

7X2002x15 watt
met 5 voorkeuze-toetsen

ITT Schaub Lorenz
Stereo"„«*»«*• **\* adviesprijs

568,-

938,-

1278,-

1868,-
•

Stereo 6600 2x 45 watt -i OQO
Met platenspeler l O\?O, "

Stereo 3600 2 x 45 watt
7 voorkeuzetoetsen aansluiting 4 boxen

Stereo 4600 2 x 45 watt
met mengpaneel

Stereo 5600 2 x 45 watt
met dolby cassette

nu

518,-

798,-

1148,-

1698,-

1198,-

Zeer speciale aanbieding!
adviesprijs

/

Stereo 5600 cassette * 7QP
2 x 45 watt - 7 voorkeuzetoetsen l / wO r "

Stereo 5501 cassette
2 x 45 watt - 5 voorkeuzetoetsen
Hi-Fi cassette .

nu

1298,-

1598,-
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Geluidsbanden: . Per stuk 6,00
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ONDERVINDT WAT VELEN
REEDS ONDERVONDEN

3 jaar garantie op alle
ITT Schaub Lorenz en
Toshiba apparatuur

RADIO - TV - SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP"
Stationsweg 1, Vorden. Tel. 2577

Vooraan in service en techniek
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Grote belangstelling 175-jarig Fa. Barendsen

torörö
Onder grote belangstelling (meer dan 1500 bezoekers) opende dinsdag de Fa. Barendsen haar geheel nieuwe smederij en winkel voor huis-
houdelijke- en luxe artikelen, gereedschappen, bouwbeslag, ijzerwaren en tuinartikelen en speciaal artikel ,,Klaar-is-uw-sleutel-service".
Bij de vele bezoekers hoorden men vooral 'geweldig' wat hier tot stand is gekomen. Gelukkig begint er weer leven te komen in Vorden, dat
was wel nodig, nu hoeft men beslist niet meer naar elders, de keus is enorm. Een leuke geste van de Fa. Barendsen, wat zeer op prijs werd
gesteld door de bezoekers, was het aangeboden tegeltje met daarop afgebeeld de oude smederij. Dit was een idee van mevrouw Barendsen,
en de afbeelding was uit een oud nummer van ons blad Contact.

Dn. J.D. te Winkel, die van 1960 tot
1965 predikant was van de Gerefor-
meerde kerk te Vorden hoopt a.s.
vrijdag aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam te promoveren tot doctor
in de godgeleerdheid. Promotor is
Prof. Dr. J. Verkuyl. De promovendus
is momenteel predikant in algemene
dienst voor de evangelisatie.

Gezamenlijke Gemeente-avond
Gereformeerde- en Hervormde kerk
a.s. Maandag 21 november zal er in
„de Voorde", het Hervormde ge-
meente-centrum een gezamelijke ge-
meente-avond gehouden worden van
de plaatselijke Gereformeerde kerk
en Hervormde kerk.

Ds Veenendaal hoopt een korte in-
leiding te houden over: "Samen op
weg. Ook in Vorden?!" Het is verder
de bedoeling dat alle aanwezigen ook
zelf hun gedachten uitspreken over
het genoemde onderwerp. Wat KAN
en wat "MOET" er samen gedaan
worden? De beide Kerkeraden no-
digen een ieder graag uit voor deze
bizondere gemeente-avond.

Interkerkelijk Jeugddienst zondaga-
vond.

De Interkerkelijke Jeugddienst zal
zondagavond 29 november gehouden
worden, zo is de planning, in de
Gereformeerde kerk aan de Zutphen-
seweg. In deze dienst hoopt dan voor
te gaan Ds. A.P. Rasch, Hervormd
predikant te Drempt.

EHBO-Cursus
Regelmatig bereiken ons verzoeken
wanneer men zich kan opgeven voor
en EHBO cursus. Eind augustus
begin september heeft de afdeling
Vorden hiervoor een tweetal adver-
tenties in Contact geplaatst, waarop
zich slechts een vijftal candidaten
melden.

Daar voor een cursus minimaal 15
deelnemers(sters) gewenst zijn, kan
er van doorgang helaas geen sprake
zijn. In plaats daarvan werd voor de
gediplomeerden een herhalingscur-
sus gehouden, welke thans lang-
zamerhand ten einde loopt.
Mocht er momenteel inderdaad vol-
doende belangstelling bestaan, dan
zal er alsnog getracht worden in
januari met een nieuwe cursus te
starten. Zie adv. elders in dit blad.

Een dia-avond
Zoals bekend wordt er in de Amro-
bank te Vorden tot begin december
een expositie gehouden over de duik-
sport, welke wordt verzorgd door de
duiksportvereniging uit Deventer.
Dinsdag 22 november zullen leden
van deze vereniging boven het bank-
gebouw een dia-avond verzorgen
over de onderwatersport.

Zo zal het publiek kunnen kennis
maken met het leven op de bodem
van de Middellandse zee. Tijdens
deze dia-avond zal er haaievinnen-
soep worden gereserveerd. Vanzelf-
sprekend bestaat tevens de mogelijk-
heid om beneden in het bankgebouw
de expositie te bekijken.

"Sursum Corda91

In het cultureel centrum in Har-
dewijk heeft het vervolg plaats ge-
vonden van het muziekconcours dat
is georganiseerd door de Chr. Bond
van Harmonie- en fanfarekorpsen en
Gelderland.

Aan het einde van deze tweede
conoursdag bleek dat voor 1977
"Sursum Corda" het hoogste aantal
punten had behaald van de deelne-
mende harmoniekorpsen in Gelder-
land en mocht hiervoor de wisselbe-
ker in ontvangst nemen. Een succes-
vol jaar voor de vereniging die naast
een Ie prijs voor het muziekkorps;
een eerste prijs voor de drumband;
een derde prijs voor het majoretten-
korps en de eerst prijs tijdens het
défilé voor de minirettes majorettes
en drumband op het marsconcours
in Neede nu ook nog de wisselbeker
in de wacht mocht slepen.

Bestuur en leden van "Sursum Cor-
da" zijn bijzonder blij met deze
resultaten en willen graag op de
ingeslagen weg de vereniging verder
uitbouwen, zo liet men ons weten.
Nieuwe leden zijn dan ook nog steeds
welkom. Zo begint er op 22 november
de nieuwe cursus voor leerling muzi-
kanten.

LR De Graafschap
Zondag 30 oktober werden er te
Varsseveld in de Vennebulten Sa-
mengestelde Wedstrijden gehouden
in de klasse Midden en Licht. Het
mooie, maar niet gemakkelijke par-
cours voerde ten dele over dezelfde
hindernissen als de Gelderse Kam-
pioenschappen, die de dag daarvoor
verreden waren. In de klasse M
kwamen 21 deelnemers aan de start,
in de L-klasse ruim honderd. Van de
Graafschap deden 5 combinaties
mee. Twee moesten de strijd in de
cross staken.

De andere drie reden de wedstrijd
uit en reden zich in de prijzen Gert
Wunderink met Exellent werd na een
foutloze cross tweede in zijn klasse
M, een goede prestatie, te meer daar
ruim de helft van de deelnemers in
de M klasse in de cross moesten
opgeven. In de klasse L werd Ben
Wagenvoort met Mona tweede in de
dressuur en zeventiende in de eind-
rangschikking. Paul W est erin k met
Flame reed de wedstrijd eveneens
uit en werd als zeventiende geplaatst

Nu het winterseizoen is afgesloten
gaat de L.R. en de ponyclub zich
richten op de wintertraining in de
Gompert. Vanaf december zal op
vrijdagavond de manege daar te
beschikking staan. Vooral door een
flinke groei van de ponijclub gaan er
nu al zeker ruim 30 ruiters en ama-
zones per vrachtauto of met eigen
vervoer mee naar Hengelo. Tot me-
dio maart zullen de leden wekelijks
de tocht naar De Gompert maken om
hun rijvaardigheid en de geoefend-
heid van hun paard of pony mee te
vergroten. Belangstellenden voor de
paardesport zijn van harte welkom
in de foyer van de manege in Hengelo
gedurende deze wintertraining.

Geslaagde
feestelijke ouder-
avond school Hoge
In een tot de laatste plaats bezette
zaal van het jeugdcentrum heeft de
Bijz. school het Hoge haar jaarlijkse
feestelijke ouderavond gehouden, die
bij de aanvragen zeer in de smaak
is

Nadat de heer W.F. v.d. Vuurst als
voorzitter van het schoolbestur allen
had welkom geheten werd de feest-
avond begonnen met zang en leuk
uitgevoerJfeolksdansjes. De toneel-
stukjes "HWhistorisch museum" en
de Oliebollen" kwamen eveneens
goed uit de verf. Tussen de bedrijven
door speelden enkele kinderen op de
blokfluit en melodica.

Na de pauze werd de musical "Het
vreemde songfestival" voor het voet-
licht gebracht, waarvoor de mede-
spelenden een langdurig applaus in
ontvangst mochten nemen.
De jeugd werd dank gebracht door
het hoofd der school de heer A.J.
Zeevalking mevr. Klaassen kreeg een
plant aangeboden voor het maken
van het kostuum van de doedel-
zakspeler. De dames Reindsen en
Zeevalking kregen eveneens een
plant aangeboden voor het verzor-
gen van de kleding. Ook de dames die
geholpen hebben met het grimeren
werden niet vergeten. De leerlingen
werden nog even apart in het zonne-
tje gezet, voor het feit dat zij zelf voor
de bloemen en de planten op het
toneel hebben gezorgd.

Afscheid prins
De carnavalsvereniging De Deur-
dreajers te Vorden/Kranenburg
heeft traditiegetrouw op het
jaarlijkse Prinsenbal (de elfde van de
elfde) afscheid genomen van prins
carnaval 1977 -Frans de Eerste
(Frans Baakman). In zaal Schoena-
ker dat de residentie is van De Deur-
dreajers, was het zaterdagavond een
gezellige drukte van carnavalsleden
en hun aanhang om dit feest mee te
maken.

De "onttroning" van de prins ge-
schiedde volgens de gebruikelijke
ceremonie (om elf minuten over elf)
door het afleggen van de eretekenen
als mantel, steek, ketting, scepter
enz. Prins Frans die op waarlijke
grootse wijze in het afgelopen jaar
heeft geregeerd met zijn gevolg,
werd hiervoor hartelijk dank ge-
bracht door president Paul Eykel-
kamp. Ook president Paul, de dans-
marietjes, en de raad van Elf werden
uit hun funkties ontheven. Een en
ander geschiedde met diverse toe-
spraken en eerbetoon aan het adres
van de hoogwaardigheidsbekleders.

Voorzitter de heer H.Mombarg dank-
te allen eveneens en speciaal de
prins en president, die onder het
motto "Neet nöln maor deurdreajen"
met hun medewerkers(sters) voor
een goede presentatie hadden ge-
zorgd. Tot in de kleine uurtjes werd
de inzet van het nieuwe carnavals-
seizoen gevierd, waarbij de prinsen-
kapel voor de juiste stemming zorgde

Tot aan 7 januari zal er een nieuwe
sluier van geheimzinnigheid hangen
rondom de nieuwe prins, die dan
gekozen wordt met zijn gevolg. Op 4
februari wordt de grote optocht
gehouden door het dorp Vorden en is
er een groot bal voor gehuwden en
ongehuwde. Op zondag 5 februari
volgt het kindercarnaval en een
bonte avond, op maandag 6 februari
is het "Rosenmontag" en dinsdag 7
februari volgt het slotba^fcot prijs-
uitreiking van de optocht iR.

Groot aantal
sollicitanten:
Beheerder
centrum Vorden
Vorige week dinsdag vergaderde het
Bestuur van de Stichting Dorpscen-
trum Vorden onder voorzitterschap
van de heer J.F. Geerken. De ver-
schillende werk-commissies, enige
tijd geleden gevormd uit en door de
bestuursleden, hadden kennelijk in
de voorbije maand niet stil gezeten.
maar heel wat werk in stilte verricht

Zo bleek uit het verslag van de
Bouwcommissie: dat de bouw van de
toneelzaal jjvmnastiekzaal (400 zit-
plaatsen] gestadig doorgaat en dat
de gerezen moeilijkheden rond het
uitvoerende Bouwbedrijf het werk
niet al te zeer geschaad heeft, ook al
moet wel rekening gehouden worden
met een paar weken vertraging. Nu
echter het (oude) gemeentehuis leeg
staat, kan de bouw en verbouw goed
ter hand genomen worden. Ook bij
minder gunstig weer om buiten te
werken, kan het werk binnen in het
oude gemeentehuis immers gewoon
doorgaan.

De Financiële commissie heeft reeds
een eerste termijnbetaling kunnen
doen. De Interieur commissie had
heel wat kijk-materiaal meegebracht
om over enige tijd een keuze te
kunnen doen ten aanzien van meubi-
lair, kleuren, vloerbedekking, ver-
lichting enz. De Algemene commissie
maakte bekend: dat er 63 sollicitaties
zijn binnengekomen voor de functie
van beheerder Dorpscentrum Vor-
den. Voorwaar een respectabel aan-
tal! Uit het gehele land hebben
sollicitanten zich gemeld voor ge-
noemde betrekking.

De Algemene commissie wil, na een
voor-selectie gemaakt te hebben,
het hele bestuur zoveel als mogelijk
is betrekken bij het benoemen van de

Een drietal, dat na persoonlijk
contact en gesprek gevormd zal
worden, moet een psychologische
test maken in Nijmegen.

Verder deelde de penningmeester
de heer J.Bosch, mede dat de op-
brengst van de eind september ge-
houden collecte nog steeds groeiende
is. De stand is nu ƒ 23.971,79. Dank
werd gebracht aan een Vordense
firma en aan allen die alsnog hun bij-
drage gegeven hebben. De Algemene
commissie (en het hele bestuur)
hoopt dat nog meer giften binnen
zullen komen. We vermelden ook
daarom de rekening-nummers nog
eens: Postgiro 3746676, Stichting
Dorpscentrum, Vorden.Christinalaan

7; Amro-bank, rek. nummer
4879.19491; Bondsspaarbank, rek.
nummer 9231.46474; Rabo-bank, rek.
nummer 3664.14666.

In het Dorpscentrum zal ook een lift
worden aangebracht. Daar hopen
we later nog eens op terug te komen.
De lift betekent namelijk een extra
uitgave. Klinkt het goed: een gift voor
de lift....? De streefdatum van ople-
vering van het hele complex is en
blijft nog steeds: mei 1978. Dan staat
Vorden een feestelijke week te wach-
ten. En met recht en reden: de
officiële opening van het fraai ge-
restaureerde kasteel Vorden als Ge-
meentehuis én van het (oude) goed
verbouwde en uitgebouwde gemeen-
tehuis als Dorpscentrum. En dat wil
ook zijn: een-centrum-voor-het-hele-
dorp, gelegen ook in het centrum van
het dorp. Het Dorpscentrum, letter-
lijk en figuurlijk.

KPO
Op de maandelijkse contactavond in
het kader van het winterprogramma
hield Dr. van Aken, vrouwenarts te
Doetinchem een inleiding. Zaal
Schoenaker was zeer goed bezet,
ongeveer 70 dames volgden met
grote aandacht de causerie van

dokter van Aken. die al vele jaren als
gaennocoloog aan de Doetinchemse
Ziekenhui «m is verbonden.
Hij vertelde veel over de ziekten die
hij in zijn dagelijkse praktijk zoal had
meegemaakt. Niet alleen het actuele
onderwerp de abortus, maar ook de
ziekten die in verschillende leeftijds-
groepen kunnen voorkomen, de over-
gangsjaren enz. werden onder de
loupe genomen.
Na de pauze volgde een aangename
gedachtenwisseling aan de hand van
mondelinge en/of schriftelijke vra-
gen. KPO-voorzitster mevrouw R.
Koers- van Ginkel dankte dr.van
Aken voor zijn bijzonder leerzame
lezing en bood een attentie aan. Zij
deelde mee dat wederom twee
nieuwe leden (mevrouw Van de Mey-
Berendsen en mevrouw Lucassen)
zich hadden aangemeld, zodat men
nu om en nabij de honderd leden
heeft. Bij voldoende animo zal de cur-
sus "Weet wat u eet" eind januari/
half februari starten in zaal Schoen-
aker. Men heeft een maximaal aan-
tal van 12 cursisten nodig. Er worden
drie praktijklessen gegeven op een
dinsdagavond Op dinsdag 20 decem-
ber, zal de KPO de jaarlijkse Kerst-
avond verzorgen voor de bejaarden
van Kranenburg en omstreken.

bi'j ons in d'n Achterhook
Veurugge wekke zondag bun'k nog us weer nao 't voetballen hen
kieken ewes. Nao de tied dat onze voetbalclub "Vorden" promotie
emaakt hadde was 'k t'r nog neet weer ewes. A'j huusholling heb
mo'j ow daor ok wel us met bemuujen um de vrea in huus te
bewaarn. Deur de wekke schot 't t'r deur 't wark ok nog wel us bi'j
inum andach an de jonges te geven. Maor 'k hadde eheurd dat de
jonges uut Aalten op vesite kwamm'n en daor ha'k besunder volle
belangstelling veur umda'k t'r zelf van mien leaven ok nog us un tied
tegen un bal eschupt hebbe.
'k Hoppen d'r nog weer us wat olde bekenden te zeen en dat lukken
mien wonderbes. Olde deurtraopers as 'n "Hane" Elfrink, "Batse"
Saahnink, Bennie Keizer en neet te vergetten Tolkamp hadd'n wel
eur heure veloom maor eur streken nog neet. 't Bunt allemaole
jonges die in de dage toe Aalten nog tweede klasse spöln eur peti'je
goed konnen metblaosen en d'r ok nog wel iets meer van konnen as
allene moar tegen un bal schuppen. 't Was besunder plezierug um
met eur nog us weer wat olde wederwaardughejen op te haaln en
d'r nog us weer goed um te lachen.

Maor um kotter bi'j te blieven: 't voetballen van onze Vordense
jonges veel mien geweldug met, 't wark wat zee aflevert mag bes
ezeen wodd'n. Geert en Chris hadd'n in ieder geval in de gaten dat
zee tussen de pööle mossen schieten en koppen en neet t'r langs en
dat was al heel wat weerd. Hans Oosterink spöll'n met zichzelf
geliek deur eers un prima corner af te geven maor later te gaon
handballen op 't voetbalveld.

'k Von 't wel jammer dat zee in de tweede helfte aosum te kot
kwamm'n want dat deien ze. Of zee noe te weinug nao de training
gaot of 's zaoterdags te volle pils drinkt, daor wi'k van af wean.
Kwaliteit heb zee genog, at ze veur de conditie ok maor zbrgt kont ze
't nog un heel ende schuppen. En at ze de bal maor botter plaatst
geet 't veul makkelijker. Now ut tocht zo oaver pils heb: an een ding
he'k mien eërgerd. 'k Vinne ut gewoon neet wat at die kantine op 't
veld onder de wedstrijd los is. Ik kan mien veurstellen dat de
mensen in de rust en nao de wedstrijd wel us wat drinken wilt. Daor
is niks tegen te zeggen en daorveur is zo'n kantine d'r ok. Maor neet
onder de wedstrijd, i'j komp daor um voetballen te kieken en neet
um te drinken. Wie dat toch wil kan maor botter in darp blieven en
gaon naor 't café.

Pils en sport vedraagt mekare neet bes, neet bi'j de spellers maor ok
neet bi'j 't publiek. Dat steed dan later an de kante te rearn en
schreeuwen dat 't naans op liekt en dan wod't un rotzooi. En die is
t'r al genog in andere plaatsen, dat hoeft veur mien neet bi'j ons in
d'n Achterhook.

H.Leestman.



Op donderdag 17 november om 9 uur gaan de

deuren voor u openf en kunt uf in een prettige

sfeer van onze diensten gebruik maken

op het gebied van:

Speelgoed, spelletjes, puzzels, kinderboeken,
modelbouw (boten, vliegtuigen), huishoudelij-
ke artikelen, elektrische huishoudelijke artike-
len, luxe huishoudelijke en geschenkartikelen,
Timex horloges, wasautomaten, vaatwassers,
koelkasten en diepvriezers gas- en kookappa-
raten, radio, TV, HiFi, en afspeelapparatuur,
grammofoonplaten, cassettes en accesoires.

Neem in elk geval een kijkje in
onze zaak en u zult ontdekken

dat Sint en Piet
voor elk wat wils

kan vinden.

Voor reparatie van radio, t.v.
en wasautomaten staan onze
mensen voor u gereed.

Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124

Tijdens de eerste openingsdagen donderdag, vrij-
dag en zaterdag ontvangt iedere koper buiten de
Sinterklaasbonnen om, bij elke f 50,00 besteding

een waardebon van / 2,50
uitgezonderd speciale openingsaanbiedingen.

IS~ ...
doorhrtlWinisterievan^verKeer

en Waterstaat uitgeroepen tot het
beste rcgenpatyan ons land

Het pak wordt gemaakt in
vier medische kleuren
veilig oranje, okergeel,
olijlgroen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kmder-
maten vanal 4 jaar. alle
damesmaten en grote maten
tot en met maat 58' 60

Natuurlijk bij:

WapMi- en Sporthanüel

Martens
Zutphenseweg Vorden

Pantoffels en muilen
zijn er voor Sint Nicolaas in
een uitgelezen kollektie

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

RUURLO
OOK DIT JAAR IN ONZE SINT N l CO L AAS-AKTIE WEER
KEIHARÜT GELDELIJK VOORDEEL (dus geen „kans op een prijs d.m.v. zegels etc.)

MAAR 10% OP alle artikelen (behalve aanbiedingen>

Bovendien voor Sint Nicolaas (zie onze etalages):
Enorme kollektie 1 en 2 deurs linnenkasten jeans dekbedden met
kleinmeubelen spreien, bijpassende koprol en
Buro's boekenkasten schilderijen, bedjes kussens etc. etc. etc.

pak dit
voordeel
in deze

dure tijd!!!

DORPSSTRAAT 29 TEL. 05735 -1361
LOSSE VERKOOP

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen btf

DROQISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-service

Sfeervolle boucle japon
met plisse rok

romantisch tintje door fijne stiksels
kleuren zwart en ecru

prijs 129,00
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Bouwbond N.V.V.
Kerstverzilvering
op dinsdag 22 november van 19.00
tot 20.30 uur B. v Hackfortweg 8.

't is Koerselman,
«raar Sint slagen kan!

Komt u vroegtijdig bij ons rondkijken?

U kunt dan rustig en vakkundig geadviseerd wor-
den, bij de aankoop van alle merk speelgoed o.a.

Carrera - Kwaliteits autobanen - Marklin treinen - Bri-
tains .boerderijaccesoires - Tonka ijzersterke auto's -
Playmobil - Lego - Meccano - Fisher price en Playskooi
voor de kleuters - Barby - Sindy - Big Jim tienerpop-
pen - Poppenhuizen en meubeltjes - Poppenkasten en
poppen - Jumbo - Ravensburger - M.B. - Clipper -
Spellen en puzzels - Ministeck - Homas sjoelbakken -
enz.enz.

Uw adres: Burgemeester Galleestr. 12. Tel. 1364

VOOR UW SINT NICOLAAS GESCHENKEN
MEUBELEN- TAPIJT- LEDER WAREN

B. LAM M E RS Burg. Galleestraat 26, Vorden. Telefoon 1421



Weet Sint Nico/aas
niet wat hij moet

geven, wij helpen
hem graag

Zie onze grote kollektie cadeau's

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

De Vogel vriend"

Grote vogelshow
op a. s. zaterdag 19 november
van l O tot 22 uur
zondag 20 november
van 13 tot 17 uur

in zaal Schoenaker, Kranenburg. Entree vrij

Ons lederwaren-assorti-

ment is voor Sint Nieolaas

enorm groot

o.a. ontvingen we deze week
leuke

leron tassen
tegen betaalbare prijzen

Kijk eerst bij

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Autobedrijf

H. A. Groot Jebbink
Biedt u aan
Renault 5 L 1975
Renault 6TL 1975
Ford Escort 1300 L 1974
Ford Escort 1300 L Stationcar. 1975
OpelKadet 1976
2CV4 1976

Rond weg 2 - Vorden
Ook uw Romax uitlaat specialist

Mij. tot Nut van 't Algemeen
Afdeling Vorden

Vriendelijk nodigen wij alle leden
van het Nut uit vóór 10 dec a.s. de

(contributie
voor het seizoen 1977/1978 te ,
voldoen.

U kunt dit doen via betaling op postrekening
1164.155 of bankrekening 92.31.69.717, beiden
t.n.v. de penningmeesteresse.
De kontributie is ongewijzigd en bedraagt ƒ
13,50 per echtpaar-lid of ƒ 9,50 per persoonlijk-
lid.

U bespaart zich t.z.t. incassokosten door nu tij-
dig te betalen. De penningmeesteresse

't is Koerselman,
waar Sint slagen kan!

Grote sortering luxe en huishoudelijke
cadeauartikelen

Byouterie, portemonnaies enz.

Kunstnijverheidsartikelen o.a.
een mooie sortering mandwerk

TE KOOP OF TEHUUR

Bij de in aanbouw-zijnde woningen in Brinkerhof 1
hebben wij nog enkele

te koop of te huur

Voor inlichtingen

Fa. H. GROOT ROESSINK EN ZN
Hengeloseweg 9, Vorden. Telefoon 1437

Brood van de echte warme bakker

Zo uit de oven

Haal het bij

't BAKKERfeWINKELTJE
A. G. Schmink Burg. Galleestraat 22. Tel. 1877. Vorden

Ook goed gesorteewün reformartikelen

Kleuterfiehen - kinderfiefeen - sportfietsen

toerfiehen - trimfiefeen - racefietsen

•n alle mogelijke onderdelen en toebehoren,

fijn om te geven, fijn om to ontvangen.

Kom kijken bij

Tweewielerbedrijf A. G. Tragter
Specialist in tweewieler-Sint Nicolaas cadeaux

WEEKEND-

AANBIEDING

Zeer zware kwaliteit
Baddoeken
2 stuks

Keukendoeken
2 stuks.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

DROGISTERIJ
de Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
Heiikenkruiden

LET OP: NIEUW

kom ook even btj Cor op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen !

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

Wij geven een

Foto- en filmkursus
Opgave dagelijks aan de zaak van 17 november
tot en met 3 december

Foto Dolphijn Vorden

Van Gils
kostuum

/CnOOlOOffnOA
raadhuiwira* tol «67

Romax uitlaten
• extra sterke kwaliteit
voordeliger door specialisatie
snelle + vakkundige
montage JJ/ ƒ>,

• desgewenst direkt ^
klaar |

•garantie

uw uitlaat specialist:
ook

voor gratis

kontrole

autobedrijf

H. A. Groot Jebbink
Rondweg 2, Vorden

Metalen hanglamp. Met
pendel (100 Watt) f 99,50

^^ i *j^^

Hanglamp. Binnenkap in
apart kurkmotief. Met trek-
pendel (100 Watt).f 189,50

Staande lamp met in hoogte verstel-
' T" x bare vierkante

**• i kap. f 159,50

§/ Tafellamp. Geschikt
voor 3 standenlamp (40,
60 en 100 Watt) f 149,50

Hanglamp. Aparte ver-
chroomde trekbeugel,
(100 Watt) f 99,50

DEKKER ELEKTRO
Zutphenseweg, Vorden



Feestavond
De leerlingen van de zesde klas van
de openbare lagere school dorp
zullen donderdag en vrijdag aan-
staande in het jeugdcentrum hun
jaarlijkse feestavond geven. Ge-
bracht zal worden het toneelstuk
"Rovers en juwelen" als mede een
musical getiteld "De wonderbaarlij-
ke tijdmachine van professor Knap".

Ratti l- Brummen-
se boys 5: 2-2
Ratti afd. zondag heeft in een matig
gespeelde wedstrijd op eigen terrein
toch nog een gelijkspel uit het vuur
kunnen slepen tegen het vijfde van
Brummense Boys; het werd 2-2 Ratti
keek na tien minuten al tegen een 0-2
achterstand aan. De Boys wisten bij
twee uitvallen op sublieme wijze
gebruik te maken van de hun gebo-
den kansen en scoorden achter doel-
man Huitink.

Na de thee speelde de thuisclub
beter. Het duurde nog ruim een half
uur voordat de Kranenburgers de
achterstand tot 1-2 reduceerden. B.
Overboek benutte een strafschop
(wegens hends) op uitstekende wijze.
Enkele minuten voor het eindsignaal
wist Ton Peters bij een schermutse-
ling voor het Boys-doel de gelijkma-
ker in het net te knallen: 2-2.

Uitslagen van zondag
(senioren!
Witkampers-Vorden l-l;Vordens 2-
Gaanderen B 2 4-0; Noordijk 3-
Vorden 3 2-5; Vorden 4-Winterswijk
3 1-0; Mariönvelde 2-Vorden 5 1-1;
Vorden 6 afgelast; Vorden 7- Be
Quick 6 3-1; Vorden 8-Oeken 5 2-2.

Uitslagen van zaterdag !
(junioren—

Vorden Al- sp. Eefde Al 0-1; Etrix
Bl-Vorden BI 1-1; Wilh. SSS B2-
Vorden B2 2-2; Vorden Cl- Eerb. B.
Cl 2-0.

Programma Sv. Ratti afd. zaterdag
19-11-1977
Beker programma K.N.V.B.
inhaalwedstrijden G.V.B.
Sv. Ratti 3- DZd 5; Sv. Ratti 4-
S.V.D.W. 4

afd. jeugd
geen programma
programma Sv. Ratti afd. zondag
20-11-1977
afd. zondag senioren geen program-
ma

afd. dames
Lemerlerveld- Sv. Ratti

Uitslagen Sv. Ratti afd. zaterdag
12-11-1977
Sv. Ratti l- Epe l 0-3; Sv. Ratti 2-
Zelos 3 0-1; Wilhelmina SS 7- Sv.
Ratti 3 1-7; Sv. Ratti 4- A.Z.S.V. 7 0-5

afd. Jeugd
Zutphen Al- Sv. Ratti Al 1-1; S.C.S.
Bi- Sv. Ratti BI 1-1; Sv. Ratti Cl vrij

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Uitslagen afd.
13-11-1977

zondag Sv. Ratti

Sv. Ratti l- sp. Brummen 5 2-2; Erica
7- Sv. Ratti 2 afgelast; Dierense Boys
6- Sv. Ratti 3 afgelast

afd. dames
Sv. Ratti- Puck 2 2-1

Geboren: Theodora Bernardina Hor-
sting;
Mirjam Lutschke Ter wel.

Ondertrouwd: B.H. Harmsen en E.
Schurink;
A.Th. B. Nijhof en H.F.M. Kelderman

Gehuwd: geen.

Overleden: A. Groot Wassink, oud 92
jaar;
J.C. van Zelst-Nipius oud 79 jaar;
D. van Amersfoort oud 83 jaar.

LTTORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd
Schilderijen,

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 214 uur.

f 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

ALLEENSTAANDEN

Dansavonden
op 19 - 27 november en 4 - 8 decem-
ber. Zaal Kerkemeijer, Ruurlose-
weg51, Borculo.

Goede busverbinding G.T. W.
Ruime parkeerplaats - Entree vrij

Extra voordelige
aanbiedingen

Spruiten
1 kilo

Cox D'Orange

Uien
5 kilo

Kriel geschrapt

129

198

169

.60

Maandag tot en met woensdag
Gesneden Groene kool
500 gram 60

Weekendaanbieding Bloemen
Fresia's
1 bos.. 275

Nu hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar

onze specialiteit:
modem bruidswerk

«r
Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-13^P

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

onze zaak heeft minstens Sextra's
Ten eerste weten wij wat ü wilt, want mode is ons vak

Ten tweede hebben wij het! Of het nu een sportief pak moet zijn
of meer gekleed. Wij hebben op u gerekend

tetrtfel *A mode

/chooktermOA

Degenen, die alsnog geïnteresseerd zijn in een

E.H.B.O. cursus
kunnen zich opgeven bij mevr. te
Slaa, Pastorieweg 3, Tel 1297

Liefst tussen 18.30 en 19.30 uur

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

De grote matenspecialist
Confectiebedrijf

is het adres voor voordelige

DAMESCONFECTIE
indien nodig kan er naar
maat gemaakt worden.
Zutphenseweg 29, Vorden
Telefoon 05752-1971

Doe het zelvers opgelet.

Geef een persoonlijk ca-
deau. Maak zelf uw lijst. Bij
ons kunt u terecht voor:

*staaflijsten per meter
*passe-partout karton
glas, gewoon of ontspiegeld

alleen bij Litorama, Dorps-
straat 8, Vorden.
tel. 05752-2675.

Nu al ilt Vorden kopen betekent dat
u de meeste kans hebt op een prijs

Eerste trekkingsavond:

vrijdag 18 november

Grijp uw kans
Vordense Winkeliers Vereniging

Vogelvereniging

Ons Genoegenii
tt

zaterdag 19 en zondag
20 november

tentoonstelling
in het jeugdgebouw zaterdag van
9.00 tot 21.00 uur.
Zondag van 15.00 tot 17.00 uur

Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur
voorde kinderren.

VOORAL UW

Wapen, en Sporthandel

artens
ittedr doeltrtfftndl

Zutphenseweg — Vorden

Te koop: 3 oliehaarden, l
oliekachel, l oliegevulde
radiator 1500 watt, l ven-
tilator 3 pk, 3 ventilatoren
3/4 pk. G. Kruiselbrink,
Schoolhuiswejr 4, Vorden.
Telefoon 6787

Mode voor mannen ook bij
Modecentrum Tennissen - Ruurlo
KOStUUmS met medische aspekten vanaf Z l U, UU

KolbertS ook met vest vanaf 169,00

Pantalons t/m KV* vanaf 45,00

Coats en overjassen vanaf 135,00

Gabardine en Poplin regenjassen vanaf.... 149,00

Suede en lerenjassen vanaf 149,50

Grote en modische kollektie

Vesten - pullovers - overhemden - dassen
sjaals en handschoenen

RUURLO

Brood
voor iedereen, elke dag
weer, maar natuurlijk wel
van de warme bakker

De Sinterklaastijd
is er weer

neemt u vast een voorproefje

Weekendaanbieding

Roomboteramandelstaven

WARME BAKKER^^^•M^^l • w r^* mmwm^m U^^IXIX t

(QöOplaat
Dorpsstraat 11 - Tel. 1373

bakt het voor u

WAT DOET GOUD VOOR EEN VROUW?

Stijlvolle slavenarmband. f374,-.

KOM KIJKEN BIJ

juwelier - opticien - oogmeetkundige

Turf straat 16, Zutphen
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Sint Nicolaasaktie 1977

Vorden zet de Joker in!!
Dit jaar wordt voor het eerst een nieuw spelelement aan onze
aktie toegevoegd.

De jury zal namelijk op bepaalde tijdstippen de Joker op een prijs
zetten, waardoor deze prijs een dubbele waarde verkrijgt!

Zoals u ziet voor u een leuke attraktie waardoor u de kans maakt
op een dubbele prijs!

Nieuw spelelement in de grote Sint Nicolaas-aktie van de Vordense
Winkeliers Vereniging.

De Joker verdubbelt uw prijs !

Onze aktie is nagenoeg gelifk aan die van vorige jaren, zeer eenvoudig
en weer met heel veel prijzen.
In deze grandioze aktie wordt weer voor ƒ 10.000,— (let wel: tienduizend
gulden) aan prijzen beschikbaar gesteld.

Hoe werkt de aktie ?
In de periode van 14 november tot en met 5 december a.s. ontvangt u in
de deelnemende zaken waardecoupons bij uw aankopen vanaf ƒ 2,50.
Deze waardecoupons zijn weer in de volgende waarden verkrijgbaar:

Vorden zet de Joker in!!
De jury zal namelijk evenals vorig jaar op bepaalde tijdstippen de Joker op
een prijs zetten, waardoor deze prijs een dubbele waarde verkrijgt

Zoals u ziet voor u een leuke attraktie waardoor u de kans maakt op een
dubbele prijs)

Hoe werkt de aktie?

In de periode van 14 november tot en met 5 december a.s. ontvangt u in de
deelnemende zaken waardecoupons bij uw aankopen vanaf f 2,50. Deze
waardecoupons zijn weer in de volgende waarden verkrijgbaar:

Trekkingsavonden:

VRIJDAG
DINSDAG
VRIJDAG
DONDERDAG
DONDERDAG

18 NOVEMBER 21.15 uur prijzenpot f 1.000,
22 NOVEMBER 20.15 uur prijzenpot f 1.500,
25 NOVEMBER 21.15 uur prijzenpot f 2.000,

1 DECEMBER 21.15 uur prijzenpot f 4.000,
8 DECEMBER 20.00 uur prijzenpot f 1.500,

2,50 5,- 10,- 25,- 100,-

U kunt bij uw aankopen zelf bepalen, welke coupons u wilt ontvangen.
Evenals vorig jaar kunt u een aantal kleine coupons omwisselen voor
grotere voor dezelfde waarde. Hiervoor zullen de deelnemende winke-
liers gaarne hun medewerking verlenen.

Hoe speelt u mee ?
Zodra u coupons ontvangen hebt, kunt u al meedoen. U vult uw naam
en adres in (liefst in blokletters) en deponeert ze in de speciale Sint
Nicolaas-aktiebus, welke staat in de IJssalon van de heer Boersma,
Dorpsstraat 6. U doet dan al mee op de eerstvolgende trekkingsavond.
Onder toezicht van een onpartijdige jury worden in het openbaar zoveel
coupons uitgeloot totdat het prijzenbedrag van de betreffende avond is
bereikt. Dit geschiedt „voor de vuist weg", dat kunnen dus coupons van
alle waarden zijn. De coupons worden door de jury gekontroleerd en
waardegeldig gemaakt door middel van een stempel en een handteke-
ning en hebben dan als waardebon de in cijfers en letters opgedrukte
waarde verkregen.

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

In totaal zijn er 5 trekkingsavonden, wanneer u de eerste avond niet
tot de gelukkigen behoort, speelt u automatisch mee in elke volgende

Totale prijzenpot f 10.000,-

Deze data zijn ook vermeld op de St. Nicolaasbonnen! De trekkingen worden
gehouden in ijssalon Boersma. De aktie is goedgekeurd door de Kamer van
Koophandel tjBLitphen onder no. 77015 d.d. 13-10-1977.
Bent u de eerHr avond niet gelukkig. Geen nood, u speelt automatisch
de volgende ronden.

Waardegeldige coupons:
Deze wordeojte winnaars voor zover niet op de bovenstaande
aanwezig, p^jLost toegezonden.

Verzilvering waardegeldige coupons:
bij de deelnemende winkeliers.

Geldigheid waardecoupons:
tot en met 31 december 1977

Avondopenstelling winkels:

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

MAANDAG

29 NOVEMBER t/m 9.00 uur geopend

30 NOVEMBER t/m 9.00 uur geopend

1 DECEMBER t/m 9.00 uur geopend

2 DECEMBER t/m 9.00 uur geopend

3 DECEMBER t/m 4 uur geopend

5 DECEMBER t/m 4 uur geopend

Verdere inlichtingen omtrent deze aktie worden u gaarne verstrekt door de
secretaris, de heer D.Boersma, Dorpsstraat 6, telefoon 1553.

PROGRAMMA INTOCHT SINT NICOLAAS
op zaterdag 19 november 1977

Om 13.07 uur arriveert de trein met de Sint en zijn knechten voor hun
jaarlijks bezoek aan Vorden.

Na verwelkoming door het Bestuur van de Vordense Winkeliers Vereni-
ging gaat St. Nicolaas een rijtoer door het dorp maken langs de volgende
route:

Route intocht St. Nicolaas.
Station, Burg. Galleestraat, Gemeentehuis, Raadhuisstraat, Nieuwstad, Wehme
Margrietlaan, Beatrixlaan, Raadhuisstraat, 't Hoge, Van Limburg Stirumstraat,
H.K. v. Gelreweg, van Heeckerenstraat, Hoetinkhof de Boonk, de Haar, de
Steege, 't Jebbink, de Boonk, Zutphenseweg, Dorpsstraat, Jeugdcentrum.

Feest in het Jeugdcentrum

Om ongeveer 14.45 uur arriveren St. Nicolaas en zijn knechten in het
Jeugdcentrum voor hun bezoek aan de kinderen.

In de zaal is voldoende ruimte voor kinderen tot en met de leeftijd van
9 jaar. De eventueel begeleidende moeders worden dringend verzocht
zich strikt te houden aan de aanwijzingen die er gegeven worden, daar
er voor hen maar beperkt plaats is.
Door het niet beschikbaar zijn van zowel zaal Eykelkamp als zaal Schoenaker is
er momenteel nog geen geschikte plaats voor de ontvangst van St. Nicolaas in
dit gebied. Mocht alsnog hiervoor ruimte gevonden worden, dan komen we
hierop in Contact nog terug.

Sint IM icolaas brengt
een bezoek aan het

mooiste dorp.de

parel van Gelderland
Als Sint Nicolaas dit jaar weer naar Vorden komt - en wij weten dat hij dat doet -
kunnen wij hem luisterijk ontvangen. Inde eerste plaats omdat Vorden nu de
parel van Gelderland is. veei ouirenianase gasren woraen nierdoor aange-
trokken. Sint Nicolaas is een van de eersten.

In de tweede plaats heeft Vorden thans een gemeentehuis met parkeer-
gelegenheid voor boten. Wij weten allemaal dat de Sint liever per boot reist dan
per trein. Bij een vorig bezoek aan Vorden bleef zijn trein steken tussen Zutphen
en.vorden. Aangezien Sint Nicolaas tevens enkele andere gemeenten in
Nederland aandoet, die wellicht minder goed geoutilleerd zijn, zal hij misschien
toch per trein moeten komen. Aan ons zal het niet liggen.

In de derde plaats is het bekend dat de Sint graag weer eens het kasteel Vorden
zou willen beklimmen. De laatste keer dat hij dat gedaan heeft schijnt ergens in
de achtiende eeuw te zijn geweest, daarna is het er niet meer van gekomen.
Thans doet zich weer een unieke gelegenheid voor, waarvan wij hopen dat de
Sint die niet voorbij zal laten gaan, het dak is weer in goede conditie, de schoor-
stenen zijn berekend op cadeaux van flinke omvang en haardvuren die het risico
opleveren dat neergeworpen geschenken in vlammen opgaan zijn er niet. In het
restauratieplan is daar speciaal rekening mee gehouden.

Toch zal de Sint nog een jaartje moeten wachten, om het kasteel te betreden, dit
omdat de toegangsweg niet optijd gereed zal zijn. De ontvangst vindt nu plaats
in het in aanbouw zijnde Dorpscentrum.

Maar het belangrijkste is natuurlijk, dat Sint Nicolaas in Vorden zijn inkopen kan
doen. Hij kan hier voor vrijwel alles terecht en het is hier bijzonder prettig
winkelen want ook wat dat betreft is de leefbaarheid in Vorden tot grote
hoogten gestegen. Niet voor niets hebben wij de parelverkiezing van Gelderland
gewonnen. Maar de Sint heeft natuurlijk al hele goede ervaringen met inkopen
in Vorden, evenals vele anderen in dit dorp en omstreken.

Ik wens de Vordense Winkeliers Vereniging dit jaar dan ook weer veel succes
toe met hun Sint Nicolaas aktie.

Mr. M. Vunderink
Burgemeester.

SINT

NICOLAAS

AKTIE
De jaren lijken steeds sneller te gaan. Het is dan ook al weer bijna zover.
Zaterdag 19 november a.s.arriveert St. Nicolaas in Vorden. Dat is tevens weer
het startsein vooj een gezellige en feestelijke tiid van het jaar. met als één van de
hoogtepunten het gezellig avondje. Het is dan ook de periode van geheim-
zinnigheid, het niet allemaal laten weten wat je doet of waar je mee bezig bent
om op de gezellige avond de verrassing zo groot mogelijk te laten zijn.

Maar mensen, die in deze periode niet geheimzinnig doen zijn de winkeliers van
de Vordense Winkeliers Vereniging, integendeel zij hebben hun etalages en
gevels feestelijk verlicht en al hun artikelen beslist niet verborgen, zodat u volop
uw keus kunt maken. En dan niet te vergeten de zo succesvolle Sint
Nicolaasaktie, waarin zowel de grote als de kleine koper evenredig zijn kansen
krijgt en de prijzenpot van maar liefst f 10.000, gaat er helemaal uit.
Bovendien hoeft u zelf niet te plakken of te likken, de prijzen worden thuis
bezorgd waar u ook woont.

Daarom vooral is het al een reden temeer om in vorden te kopen en het is er zo
gezellig, geen parkeerproblemen bij de feestelijk verlichte zaken. En als u dan
nog behoefte hebt om even uit te puffen dan tonen onze horeca-bedrijven zich
uitstekende gastheren. Ook u Sint Nicolaas weet dit allemaal al vele jaren en wij
hopen dat ook dit jaar het voor u weer prettig toeven zal zijn in Vorden als gast
van onze winkeliersvereniging.

Voorzitter Vordense Winkeliersvereniging.



Zutphenseweg de winkelstraat
voor al uw
inkopen voor de St. Nicolaas

SIEMERINK
de zaak met leuke geschenkartikelen tegen speciaal

feestelijke prijzen.

Dames-, heren-, jongen»- en meisjeshorloges, klok-

ken, wekkers, 8 en 14 karaat gouden ringen, hangers

broches, armbanden enz.

Vaasjes, glaasjes, coupes, kandelaars enz.

U slaagt beter en voordeliger bij
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

zuTpunraiwra u - VOBDEN - TOEFOON «o»

Kleuterfietsen - kinderfïehen - sportfietsen

toerfieteen - trimfiefeen - racefietsen

in alle mogelijke onderdelen en toebehoren,
fijn om te geven, fijn om te ontvangen.

Kom kijken bij

Tweewielerbedrijf A. G. Tragter
Specialist in tweewie/er-Sint Nico/aas cadeaux

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

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Adverteren doet verkopen

OPENING:
Op donderdag 17 november om 9 uur gaan
de deuren voor u open, en kunt u, in een
prettige sfeer met ons kennis maken.

U vindt bij ons:

* speelgoed
* huishoudelijke artikelen
* wasautomaten

* radio, T.V.
* enz. enz.

Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124

UIPD ENKELE WENKEN
Cri . - . vrtriD CDODTICVIVOOR SPORTIEVE GESCHENKEN

VoetbaHen en -tassen

Sportschoenen en -kleding

G tas- en aardewerk servies-
goed met jacht- en ruiter-
motieven

Ruime keuze in boeken
Trim- en trainingspakken voor jagers, ruiters en

natuurvrienden
Luchtbuksen en pistolen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Echte jagerskijkers

kontrastrijk, helder beeld

Mantels en coats

van echt loden
Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

S/NT NICOLAAS

KADO VOOR JONG

EN OUD

boeken, pockets, paperbacks, kan-

toorgarnlturen, vulpennen, ballpolnte

tafelspelen, fröbelartikelen, kleur-

en prentenboeken uw adres:

Boekhandel Hietbrink
VORDEN - TELEFOON 06752-1253

!•••••••••••••••••!

SPECIAALZAAK

ZAAK

!•••••••••

Gevulde speculaas

of dikke speculaas

Vers dus lekker
van uw echte warme bakker

Zutphenseweg VORDEN Telefoon 1384

VOOR EEN
GEZELLIG EN
„LICHT" KADO

zoals:

SCHEMERLAMPEN
WANDLAMPEN
HANGLAMPEN
BUROLAMPEN enz. enz.

naar:

DEKKER Elektro b.v.
Zutph«naeweg 8 - Vordên - Tel«f. 05752-2122

Fiets kado?
goed idee

voor Sint Nicolaas

Veel keus bij

TWEEWIELERBEDRIJF

A. G. Tragter
Zutphenseweg Vorden Tel. 1256

Hofleverancier
van Sint Nicolaas

Ook voor u het adres

voor stoffen en damesconfectie

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS

Zutphenseweg 29 - vorden



Zutoh winkelstraat voor al uw inkopen voor de St. Nicolaas

Wat dacht u wat.
bloemen of planten van
Sint Nicolaas

natuurlijk!
Ze houden van u
u houdt van hen
dus ze horen erbij!

Snuffel ook eens in onze

plantenkas
ruime en overzichtelijke
presentatie.

EEN FRUITSCHAAL . . .

EEN WELKOME

VERRASSING

Speciaalzaak in bloemen, groente
en fruit

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

SINTERKLAASTIJD:
DROOGBLOEMENTIJD

Voor mooie geschenken
op het gebied van

toiletartikelen
parfumerieën

Dames- en herenkapsalon

G. J. Heersink
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1215

Voor uw
autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

De Eendracht
VORDEN

J. H. HILFERINK

De Boonk 39, telefoon 1619

Drogisterij - Parfumerie

J, TEN KATE
'f Heerlijk avondje komt,
't avondje van St. Nicolaas.

Daarom:

in uw D.A.
speciaalzaak

geschenken en
leuk verpakt
Zie ook voor oezellige sur-
prises en bui^kansjes onze
D.A. speciale Sint Nicolaas-
krant.

Zutphenseweg 2 - Vorden - Tel. 2219

SINT NICOLAAS AKTIE
Vordense
Winkeliers Vereniging

Grandioze aktie
start op maandag 14 nov.

Vroeg kopen betekent vroeg meedoen,
dus veel meer kans op een prijs!

Eerste trekkingsavond
vrijdag 18 november

Ook dit jaar zet Vorden de joker weer in dus kans op

dubbele prijs

Totaal1 / 10.000 aan prijzen

Sint zegt: wat een geluk dat mijn grote kado-
leverancier Barendsen net op tijd weer open is

honderden kado-ideeën voor handige huishoudelijke artikelen,
hobby-spullen en tuinartikelen zijn vanaf woensdag 16 november te vinden bij: barendseti Zutphenseweg 15 - vorden - tel. 05752-1261

Heeft u bouw- of verbouwplannen! {

Voor de aanleg van de

elektrische
installatie
naar:

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman&Esselmkb.v.[
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Kom zelf kijken - Kom zelf kijken - Kom zelf
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Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Ook voor elektrische
apparaten

i H. J. Sueters l
op de Kranenburg - Telefoon 6658

O.
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DE GROOTSTE SORTERING

KADOOS

vindt u beslist bij uw

drogist
Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

MDe Olde Meulle"
Gediplomeerd drogist
Dorpsstraat 9 Vorden
Telefoon 05752-1301

GEZELLIGHEID

KENT GEEN TfJD

haal voor Sint Nicolaasavond eerste kwaliteit

dranken in huis. Ruime sortering.

Gafé-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp
M«dler - Tel. 6634

Ook met Sint Nicolaas
voor heel de burgerij

Jan Hassink's
rookgereü!

Aanstekers, asbakken, pijpen, kokers, tabaks-
potten, shag en tabakszakken enz.

UTORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden, Tel. 05752-2675

Speciaal voor de Sinterklaas op
alle reprodukties

10% KORTING

U kunt ook terecht voor

exklusieve geschenkartikelen

KUNSTHANDEL LIJSTENMAKERIJ

UTORAMA

SIGARENMAGAZIJN

D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden, Telef. 1503

biedt Sint Nicolaas grote keuze in:

rookartikelen
aanstekers
pijpen
tijdschriften
pocketboeken
stripverhalen

VOOR AL UW

DRANKEN

Café

UENK
Telefoon 1363



Boomkwekerij - Tuincentrum

M. G. SPIEGELENBERG B.V.
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1464

heeft voor u uit voorraad leverbaar:
HEIDE - VASTE PLANTEN - BOMEN - VRUCHT-
STRUIKEN - CONIFEREN - HEESTERS - KLIM-
PLANTEN alles in diverse soorten en rechtstreeks
van de kwekerij.

Partikuliere verkoop alleen op vrijdag en zaterdag.

IEDERE KOPER ONTVANGT EEN LEUK
HEESTERTJE KADO

Kom gerust eens kijken.

Een huis
vol binnenpret

- textiel
- confectie
- klein meubelen

kijkt u maar bij

administraties
verzekeringen

l . . ••«••<

:: :U::

horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Waarom zou u uw trouwdag, die zo romantisch
begint in het gerestaureerde kasteel, niet in
dezelfde stijl voortzetten In „'t Pantoffeltje"?

Voor de prijzen hoeft u het zeker niet te laten.

bod

Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

ga dan vlug bij Jansen op bezoek.

#

Na al die zoetigheid en spijzen,

zal men een hartig hapje zeker prijzen!

Vivo-Supermarkt

JANSEN
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 05752-2308

Adverteren doet verkopen

Voor uw rijbewijs
naar

Rijschool

Bultman
H. K. van Gelreweg 35 Vorden Tel. 1753

Wij lessen met B.M.W.
en Daf 66 Automatic

Door interne
verbouwing

beschikken wij
over 'n gezellig en
sfeervol ingericht

zaaltje, hetgeen
uitermate geschikt

is voor uw kleine
feestjes, partijtjes,

enz.

Voor de komende feestdagen, hebben
wij een ruime sortering dranken voor
u in voorraad.

In onze winkel bieden wij Sint
Nicolaas een ruime sortering choco-
ladeletters, strooigoed enz.

CAFÉ - RESTAURANT - LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden - Tel. 6614

Sportieve geschenken
Sportartikelen

Voetbalkleding
Volleybalkleding
tenniskleding
Trainingspakken
Trainingsbroeken en jacks
Tennisrackets
IMylonjassen
(gevoerd en dun)
Sporttassen
Sportschoenen
(Adidas, Quick, Rucanor)
enz. enz.

Hengelsportartikelen
Hengels
Vistassen
Visparapluies
Viskoff ers enz. enz.

Dierartikelen
Vogelkooien
Hondenartikelen
Tropische vissen
Aqaria enz. enz.

Kluvers' Sport Totaal
Zutphenseweg 41 Vorden Telefoon 1318

VORDEN
een gezellig koopcentrum
voor Sint Nicolaas

WAAROM ?
* Een grote keuze in

Sint Nicolaas-geschenken

* Feestelijk verlichte straten
en etalages

* Geen parkeerproblemen

Doe uw
Sint Nicolaas

inkopen
in Vorden

Waarom niet?

Nicolaas
slaagt voor
zijn inkopen

zeker bij

Doe-het-zelf

Keukencentrum

HARMSEN
SCHOOLSTRAAT - VORDEN



Sint Nicolaasnummer

TWEEDE BLAD

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

ONZE KLEURPLAAT
"Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!"

Ja ja, maar de boot van Sinterklaas heeft in het echt wel een kleur. En de Sint hoort ook niet helemaal wit. En de Pieten
dan? En de zee en en....!

Kleur jij de plaat zo goed als je kunt en win er een mooie prijs mee!

De Vordense Winkeliersvereniging stelt ook dit jaar
weer leuke prijsjes beschikbaar. Dus doe je best en

maak er een mooie kleurplaat van.

Vul duidelijk je naam en adres in en bezorg hem bij

sigarenmagazijn Boersma, Dorpsstraat.

Naam

Adres

Woonplaats

Leeftijd jaar

Uiterlijk 3 december inleveren.

Je mag er aan meedoen tot en met de leeftijd van 12 jaar.

Vorden,
Achtkastelendorp
Koopcentrum bij uitstek

Ruime

parkeergelegenheid

bij de winkels

Persoonlijke bediening

Ruim assortiment

in alle branches

Avondopenstelling winkels:

Dinsdag 29 november
tot en met 21.00 uur geopend

Woensdag 30 november
tot en met 21.00 uur geopend.

Donderdag 1 december
tot en met 21.00 uur geopend

Vrijdag 2 december
tot en met 21.00 uur geopend

Zaterdag 3 december
tot en met 16.00 uur geopend

Maandag 5 december
tot en met 16.00 uur geopend

iiMiiiiimiiHWMiiiiiiiiiMMuiKimrauuiniflm



DE SINT KOMT NATUURLIJK EVEN BIJ ONS KUKEN
want wij hebben voor iedere beurs ruime keus in leuke mimisets,
broodkasten, ronde lage tafels, riddertafels, kruispoottafels, vitri-
nekasten, massief eiken meubelen, Groenlose kasten, rundlederen
bankstellen enz. enz.

BIJENHOF's RIJNHOUT

BEWERKING
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

* H ¥

• OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00-16.00 uur

Voor een gezellige sfeer,

op $ december
naar uw banketbakker

Telkens «ter

Banketbakkerij

J. WIEKART
Burg. Galleestraat Tel 1750

Fotogeschenken...
Zet ze vooral op uw lijstje
Fototoestellen vanaf 69,
filmcamera's vanaf 165,

Verder hebben wij een groot assortiment

foto- en filmlektuur
doka apparatuur
Combitassen
fotoalbums - fotocubbes
Verrekijkers - flitsers • diaprojektoren etc.
Kadobonnen

Zie onze Sint Nicolaasetalage.

FOTO DOLPHIJN
Kerkstraat 1, Vorden

l

Voor al uw

sanitair-artikelen

badkameraccessoires

close rzirringen

mengkranen enz.
moet u ztJn bfl

| SANITAIR-SPECIAALZAAK

IIff Wiltink
• fÊ -fflL S% Het Hoee 26 - VordeHet Hoge 26 - Vorden

Telefoon 05752-1656

ALLES VOOR VEILIGHEID
!N COMFOR1

NU1 IGE KADO'S
VOOR ELKE BEURS

POETSMIDDELEN

AUTOSHAMPOO

SETS MISTLAMPEN

RODE ACHTERLAMPEN

PECHLAMPEN

ZITTINGHOEZEN

BRANDBLUSSERS

STUURHOEZEN

VEILIGHEIDSGORDELS

SLEEPKABELS

GEREEDSCHAPPE0

FIETSVERLICHTING

ZADELS

PAK-AF TASSEN

DUBBELE TASSEN

SNELBINDERS

ZADELTASJES

HANDVATEN
CHROOM
VOORDRAGERS

REPARATIE DOOSJES

RIETEN MANDJES
RALLEY JACKS

AUTOSHOP KUYPERS

VORDEN HEEFT HET
Tel 1393

De moderne en ideale regen-, sneeuw- en ijslaarzen voor de
schoolgaande jeugd. Uit één stuk gegoten - doen het erg goed
in felle kleuren in kombinatie met de aan deze tijd aangepaste
„slecht-weer" kleding.

AKIAK
26 22,95

27-35:
36-42:

26,95
29,95

22-23: 32,
24-27: 34,-
28-35: 36,-

Wullink - Vorden
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, Telefoon 1342

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Rondweg 2 Vorden Telefoon 1794

Uw adres voor:

ONDERHOUD EN
REPARATIE

VERKOOP NIEUW EN
GEBRUIKTE AUTO'S
inruil en financiering mogelijk.

Het adres voor:

ONDERHOUDSARTIKELEN
zoals matten, hoezen, spiegels, mistlampen,
voor en achter, radio's enz.

Speciaal adres voor
ROMAX UITLATEN

Hij maakt uw huis van binnen mooi.
Met verf en met vele andere

moderne materialen.
Hij heeft heel wat in z'n mars.

Laat komen die vakman.
En pak de gulle premie van

30 gulden. Per man! Per dag!

SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD
MEESTERSCHILDER
Ruurloseweg 35
Vorden
Tel. 05752-1523

Wij regelen de aanvraag
voor u.

MASSIEF EIKEN
STANDAARDS

VOOR KAARSEN; LAMPEN EN AS-
BAKKEN MET TINNENBAK.

Lampen van 15 tot 130 cm. hoog
Uw eigen idee of model kan ook
uitgevoerd worden.
Ook spinnewielen voor gebruik.

Klein Kranenbarg en Zn.
Kerkstraat 9 Vorden tel. 05752-2425

ADMINISTRATIEKANTOOR VORDEN B.V.
Voor een deskundige verzorging
van uw gehele administratie

Ruurloseweg 21,
Vorden,
tel. 05752-1485

Gespecialiseerde afdelingen voor

landbouwboekhoudingen en belastingzaken



l
Zijn inkopen groot of klein

voor in de mand
of in de schoen

komt Sint nu ook
bij Albers doen

A&O
SUPERMARKT

2000
Albers-Vorden
Nieuwstad, Vorden

ONZE WINKEL IS OPEN:
maandag 28 nov. van 13.30 tot 18.00 uur
dinsdag 29 nov. van 8.30 tot 18.00 uur
woensdag 30 nov. van 8.30 tot 12.30 uur
donderdag 1 dec. van 8.30 tot 21.00 uur
vrijdag 2 dec. van 8.30 tot 21.00 uur
zaterdag 3 dec. van 8.30 tot 16.00 uur
maandag 5 dec. van 8.30 tot 16.00 uur

Foto-albums, postzegel-albums, zak-
agenda's, diverse bureau-artikelen,
jeugdboeken, pockets en romans,
puzzelwoordenboeken.
Grote sortering LEGPUZZELS

Boek- en kantoorboekhandel

Koopt uw

verse
haantjes
en eieren
bij het vanouds bekende adres

POELIERSBEDRIJF

W. ROSSEL t
Nieuwstad 45 - Vorden - Telefoon 1283

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN
MEUBELEN NAAR UW EIGEN
KEUZE EN ONTWERP

Diverse bankstellen, kasten, wandmeu-
bels, klaptafels, eethoeken, knopstoelen
ronde, rechthoekige en ovale tafels (blad-
dikte 5 cm.) Buroos, boekenkasten, de-
kenkisten, hoek- en ladekasten, ledikan-
ten, kaarsen- en asbakstandaars, lampen-
standaards (gedraaid) diverse maten.

J. W. Klein Kranenbarg &Zn
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269
Kerkstraat 9 te Vorden, telefoon 05752-2425

K
Kr
Kru
Krui
Kruip,

U w«et wel Sint Nicolaas

Levensmiddelen - Stytery

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 1420

H.H. LANDBOUWERS,

VOOR DE AAN- EN VERKOOP VAN

VARKENS EN PAARDEN

houden wij ons beleefd aanbevolen.

Ook in nood helpen wij u met klein en groot!

Herman Voskamp
Telefoon 1503

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden

ADMINISTRATIES

BELASTINGZAKEN

We hopen maar niet dat Sint In zijn

haast ons kleine winkeltje voorbij stuift,

want we hebben wel op hem gerekend

l A. G. SCHURINK B
Burg. Galléestraat 26 - Vorden - Tel. 05752-1877 l

Hel vertrouwde adres voor uw

HAARDEN EN KACHELS
kolen, gas, olie

OOK MOOIE

OPEN HAARDEN

HUISHOUDELIJKE- EN

TUINBOUWARTIKELEN

SMEDERIJ

Henk van Ark
Burg. Galléeatraat - Vorden - Telefoon 05752-1554

Voor 'n lekker Sinterklaasfeest
koopt u natuurlijk ook uw

SPECULAAS EN

AMANDEL ROOMBOTERLETTER bij

WARME BAKKER OPLAAT
Ruime sortering

FIGUREN EN MARSEPEIN,

CHOCOLADELETTERS, BORSTPLAAT enz.

WARME BAKKER OPLAAT
Dorpsstraat II - Vorden - Tel. 1373

Een passend
geschenk voor
iedereen bij

Vinotheek
SMIT
VORDEN - TELEFOON 05752-1391

Sint en Piet kopen graag bij een VAKMAN

die de dure apparatuur ook repareren kan!

Ook voor een CASSETTE of PLAAT

zijn wij altijd paraat!

RADIO-TY SPECIAALZAAK

„Oldenkamp"
Stationsweg f VORDEN Telefoon 2577

Akai Video-dealer
voor de gehele Achterhoek

Voor alle mensen

Voor alle zaken

De Nutsspaarbank

Nutsspaarbank
EEN BONDSSPAARBANK

Dorpsstraat 15 - Vorden

Dagelijkse renteberekening



Voor Sint Nieolaaskado's
Voor iedereen, voor elke beurs, natuurlijk

KOERSEIMAN
sint en piet vinden volop keuze in

koffers, attaché-, document-

mappen, clippers,

weekendtassen, schooltas-

sen, damestasjes, rijbewijs-

etuis, portefeuilles,

portemonnees

Meubelen - tapijt - lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

Voor

geluidsinstallaties
bij sportevenementen, auto- en moto-

crossen, feesttenten en zalen en tevens

voor geluidswagens naar

Geluidsinstallatie-verhuurbedrijf

FA. WOLSING
Julianalaan 20, Vorden. Telefoon 05752-1209

Nu ook verhuur van bouwpom-
pen en bouwverlichting

Zou de Sint
het wel weten ?

Onze kado-boutiek
is vol verrassingen
verrassende interieuropvrolljkers

kleurige wopnverslerders

grappige hebbedingskes

leuk om te geven,

fijn om te hebben

signatuur van beter woonkomfort

vorden - dorpsstraat 22
warnsveld - rijksstraatweg 108

Leuk idee van Sint
Hij geeft een

kadobon
voor een

schoonheidsbehandeling

Drogisterij - parfumerie - schoonheidssalon

'de Olde Meulle"
Diny van der Wal,
Gediplomeerd schoonheidsspecialiste

Dorpsstraat 9, Vorden. Tel. 1301

sr
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

TAO-SING

DORPSSTRAAT 28

VORDEN tel. 05752-1905

Adverteer in Contact

Drukwerk
in offset
of boekdruk

Kleurendruk of zwarr

Vraag eens vrijblijvend

advies en prijs

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

Vorig jaar waren de

boteramandelletters
nog warm toen wij ze bij u afleverden,

Dat doen we dit jaar weer,
bestelt u maar !

A. G. SCHURINK
Burg. Calléestraat 26 - Vorden - Tel. 05752-1877

GEEN PRIJS VOOR ENKELEN, MAAR:

VOORDEEL VOOR IEDEREEN!
Als Sint Nicolaasaktie geven onze
welkoop-winkels

10% korting

Vakkundig verzorgen wij uw schilder- en behang werk met een ruime keus
in afwerkingsmogelijkheden voor uw wanden en plafonds, o.a.:

zuiver tcheerwol - linnen
jute-vinyl
kurk - murHcolorverf
slerpleifter en een uitgekiende collektie
behangsels

Bovendien krijgt u een aantrekkelijke premie van f 30,00 per man per dag
(minimum omvang 3 werkdagen) als u uw binnenschilderwerk laat uitvoeren
tussen 21 november 1977 en 10 maart 1978.

als vakman geven wij u graag alle inlichtingen en regelen ook de premieaanvraag
voor u.

SCHILDERSBEDRIJF - VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden - Tel. 05752-1567

EXTRA KOOPAVONDEN OP:
dinsdag 29 nov. woensdag 30 nov.
donderdag 1 dec. vrijdag 2 dec.

zaterdag 3 dec. half 1 gesloten
maandag 5 dec. na 4 uur gesloten

Hengelo - Spalstraat 37
Ruurlo - Stationsstraat 14
Vorden - Stationsweg 20
Linde-Ruurloseweg 120

Sint Nicolaas vindt,

dat hij voor zijn

TEXTIEL- EN

MODEGESCHENKEN

voor het gehele gezin zo prettig en

voordelig kan slagen bij:

textiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

VOOR UW SINT NICOLAAS GESCHENKEN
MEUBELEN- TAPIJT- LEDER WAREN

B. LAMMERS Burg. Galleestraat 26, Vorden. Telefoon 1421
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