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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Al drie branden in het nieuwe jaar
de landbouwer W. aan de Schuttestraat.
De eerste brand werd om half vijf
gemeld. H. was wakker geworden van
enkele knallen - het is niet bekend waar-
van deze afkomstig waren - en ondekte
dat toen stro op het erf van zijn boerderij
in brand stond. De brandweer was snel
ter plaatse en moest eveneens de in de
nabijheid staande varkensschuur na
thouden.

Terwijl de brandweerlieden nog met de
blussingswerkzaamheden bezig waren
kwam er - rond zes uur - een nieuwe
melding binnen. Nu was de brand
uitgebroken bij W. aan de Schuttestraat,
die ongeveer vierhonderd meter van H.
verwijderd woont. Ook hier bleek een
hoeveelheid stro op het erf in brand te
staan. De technische recerche van de
rijkspolitie stelt een onderzoek naar
beide branden in.

De Vordense brandweer heett zich in net
pas begonnen nieuwe jaar al behoorlijk
moeten weren. Op Nieuwjaarsavond
werd de brandweer gealarmeerd voor
een brand in een eikeboom aan de
Kerkhoflaan op de Kranenburg. Waar-
schijnlijk doordat jongelui een vuurtje
stookten in de van binnen vermolmde

eik raakte deze in brand. Omwonende
zagen de vlammen uit de boom slaan en
waarschuwden de brandweer, die met
behulp van de ladder de boom in klom
en van boven af water in de boom spoot.
Het was toen gauw bekeken. De eik - die
ruim anderhalve eeuw oud is - was jaren
geleden door de bliksem getroffen en

van binnen geheel hol. Men hoopt dat de
boom de brand zal overleven. De politie
onderzoekt de oorzaak.

Maandagmorgen kwam de brandweer
tot tweemaal toen in acie voor het
blussen van brand, een bij de land-
bouwer H. aan de Lindeseweg en een bij

Uitschieter van de week!!

Een serie

streeppuli's
Nu 10,-

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

Als enige onderwerp komt deze week
aan de orde:

-Onderwerpen uit de aanbiedingsnota
gemeentebegroting 1978 (vervolg).
De kapverordenlng.

In de periode van l oktober 1976 tot l
oktober 1977 werden door het college
van burgemeester en wethouders onge-
veer 16 aanvragen om een kapvergun-
ning in behandeling genomen. In 12
gevallen werd door genoemd college een
beslissing genomen, 10 maal werd een
vergunning verleend en 2 maal werd een
vergunning geweigerd; de overige aan-
vragen zijn nog in behandeling.

Conform het gestelde in de kapverorde-
ning van 23 juni 1964, laatstelijk ge-
wijzigd d.d. 3 mei werd toestemming
verleend voor het vellen van ±70 popu-
lieren, 9 beuken (herinplantplicht 4
nieuwe beuken), 2 eiken (herinplant-
plicht), l berk, 0.83.06 ha lariksbos, l
sierden, 60 fijnsparren en enig op-
slaghout. In vele gevallen, met name
wanneer het landschappelijke waarde-
volle elementen betrof, werd alvorens te
beslissen Staatsbosbeheer geraadpleegd.
Het advies van laatstgenoemde instantie
was vaak mede bepalend voor de besluit-
vorming. Ook in het afgelopen jaar
kwam het nog voor dat bomen werden
geveld zonder dat hiervoor een kap-
vergunning werd verleend, ondanks het
regelmatig aan de orde stellen van dit
onderwerp in de rubriek Gemeente-
nieuws van Contact.

In één geval, waarin door het college een
kapvergunning werd geweigerd, stelde
belanghebbende conform het bepaalde
in de kapverordening beroep in bij de
Kroon. Door de voorzitter van de Raad
van State, afdeling geschillen van be-
stuur, werden bij ons college ambts-
berichten ingewonnen. Een beslissing
door de Kroon is hieromtrent nog niet
genomen. Wij hopen overigens dat het
beukenbestand ten gevolge van de ja-
nuaristorm in 1976 en de droge zomer
van dat jaar niet al te zeer zal worden
uitgedund. Teveel optimisme lijkt ons
echter niet gerechtvaardigd; ons is be-
kend dat reeds melding is gemaakt van
het vellen van ruim 200 dode en
kwijnende beuken hetgeen te denken
geeft.

Milieu-kontroleur.

In het afgelopen jaar bracht de milieu-
kontroleur ons regelmatig op de hoogte
van door hem gekonstateerde onregel-
matigheden op het gebied van de milieu-
hygiëne. Deze onregelmatigheden wer-
den waar mogelijk door hemzelf of van
gemeentewege gekorrigeerd.

Verwerken van vuilnis.

Per l oktober 1976 werd de gemeente-
lijke stortplaats aan de Hamelandweg
definitief gesloten. Dientengevolgewordt
momenteel alle huisvuil en bedrijfsvuil
afgevoerd naar de stortplaats Armhoede
te Lochem. Het huisvuil wordt in de kom
van het dorp Vorden en in de buurt-
schap Kranenburg lx per week opge-
haald. De ophaaldag is donderdag. Het
huisvuil in het buitengebied wordt één-
maal per 14 dagen op dinsdag verza-
meld. Door de grotere vervoersafstand
worden thans ook minder grote hoeveel-
heden bedrijfsvuil door partikuliere con-
tainer-bedrijven afgevoerd. Een geringe
hoeveelheid huisvuil zal daarbij tevens
worden meegenomen. De hier genoemde
afvoerwijze is in de plaats gekomen van
het vroegere vervoer met eigen auto of
wagen naar de gemeentelijke stortplaats.

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning.

Volkshuisvesting.

Van l oktober 1976 tot l oktober 1977
zijn in totaal 9 huizen voor bewoning
gereed gekomen. Hiervan waren 4 pre-
miewoningen en 5 woningen in de vrije
sector. In deze periode zijn 3 woningen
gesloopt. In Brinkerhof 1973, nr. l, zijn
nog 12 woningen in aanbouw (7 premie
en 5 vrije sector).

De ontsluiting van Brinkerhof 1973, nr.
2 is begonnen; in dit plan zijn 12 vrije
sector woningen in aanbouw. Aan de
woningbouwvereniging 'Thuis Best"
wordt de grond beschikbaar gesteld voor
16 eengezinswoningwetwoningen en 13
bejaardenwoningen. De bouw van deze
woningen zal naar verwacht wordt,
begin 1978 beginnen.

In bovengenoemde periode werden 178
bouwvergunningen verleend voor een to-

tale bouwsom van ƒ 9.576.635,--. Van
deze vergunningen werden er 36 ver-
leend voor agrarische bedrijfopstallen
met een gezamenlijke bouwsom van ƒ
1.317.226,--.
In het raam van de beperkte groei van
Vorden kan jaarlijks slechts een gering
aantal percelen voor woningen worden
uitgegeven. De verdeling van de voor
1978 in eerste instantie in Brinkerhof
1973, nr. 2 te verkopen bouwpercelen zal
binnenkort geschieden. Het bestem-
mingsplan Kranenburg is nagenoeg vol-
gebouwd. De daarin nog beschikbare
bouwpercelen zullen worden uitgegeven
aan gegadigden, die voldoende binding
aan deze buurtschap bezitten. Verwacht
wordt dat dit jaar ook de bebouwing van
het binnenterrein tussen Burgemeester
Galleestraat, Stationsweg en Insulinde-
laan zal beginnen. Deze bouwmogelijk-
heid berust op eerder gedane toezeggin-
gen. Aan de Komvonderlaan zullen
binnenkort nog een drietal woningen
worden voltooid. Pogingen worden in het
werk gesteld om het Coöperatie-terrein
voor woningbouw te benutten. Verwacht
wordt dat de voorbereiding hiervan
geruime tijd in beslag zal nemen en op
z'n vroegst eind 1978 met uitvoering kan
worden begonnen.

Ruimtelijke Ordening
Overzicht en stand van zaken van
bestemmingsplannen.

Bestemmingsplan "Buitengebied 1970"
In de aanbiedingsnota behorende bij de
gemeentebegroting 1977 werd reeds ver-
meld dat door het Koninklijk Besluit
van 19 maart 1975, nr. 83, het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1970" voorzo-
ver daaraan geen goedkeuring werd
onthouden, onherroepelijk is geworden.
Daar het onthouden van goedkeuring
voor wat betreft een deel der voorschrif-
ten en een belangrijk gedeelte der plan-
kaart nogal ingrijpend van aard was,
werd het noodzakelijk, ingevolge artikel
30 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, een nieuw plan, een herziening,
voor te bereiden en de Raad een voorstel
tot vaststelling hiervan te doen toeko-
men.
Artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bepaalt, dat in het bovenge-
noemde geval de gemeenteraad binnen
een jaar, te rekenen van de dag van
verzending van een afschrift (i.c. 10 april

1975) van het besluit een nieuw plan
dient vast te stellen, waarbij de beslis-
sing van dit - in dit geval - de Kroon in
acht genomen moet worden.
Blijkens lid 3 kunnen Gedeputeerde
Staten op verzoek van burgemeester en
wethouders de termijn van l jaar één-
maal met ten hoogste zes maanden
verlengen. Dit laatste is op verzoek van
het college van burgemeester en wethou-
ders het geval geweest.
Daar de beschermende werking van de
aanhoudingsmogelijkheid na afloop van
de in artikel 50 lid 4 Woningwet
genoemde termijn van maximaal 2Vi
jaar ophield te gelden, werd door de
Raad op 20 september 1977 een voorbe-
reidingsbesluit voor het buitengebied
genomen, vooral omdat niet verwacht
kon worden dat het bestemmingsplan
Buitengebied vóór 10 oktober 1977 ter
visie gelegd zou kunnen worden. Door
het ingrijpende karakter van de herzie-
ning zijn de voorbereidende werkzaam-
heden aanmerkelijk vertraagd. Zodra
het ontwerp-bestemmingsplan gereed is,
zal tervisielegging plaatsvinden.

Bestemmingsplan "Kranenburg 1971"
Door het Koninklijk Besluit van 22
september 1975, nr. 14, waarbij goed-
keuring werd onthouden aan een gedeel-
te der voorschriften en voor wat betreft
de plankaart aan de als "Benzinesta-
tion" aangeduide bestemming in het
westen van het plangebied, verkreeg dit
bestemmingsplan grotendeels rechts-
kracht. Ook hierbij geldt dat, ingevolge
artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening een nieuw, herzien plan, met
inachtneming van het door de Kroon en
Gedeputeerde Staten gestelde, moet
worden vastgesteld. Wij hebben onze
stedebouwkundige opdracht gegeven de-
ze herziening - welke van beperkte aard
en omvang is - voor te bereiden.

Bestemmingsplan "Medler-Tol 1969"
Behoudens enkele bepalingen van de
voorschriften werd bij besluit van 5
oktober 1970, nr. 6527/266-3306 door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
goedkeuring verleend ten aanzien van
dit bestemmingsplan. Daar tegen dit
besluit geen beroep werd aangetekend
bij de Kroon verkreeg dit bestemmings-
plan rechtskracht.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Oberkrainer Sextet
komt in feestweek
naar Vorden
Het vooral in West-Duitsland zeer be-
kende "Oberkrainer Sextet" komt op
woensdag 17 mei naar Vorden om hier 's
avonds in de zaal van Hotel Bakker een
tweetal concerten te geven. Deze uit
Ljubljana afkomstige Joegoslavische
muzikanten zijn behalve bij onze Ooster-
buren in vele Europese landen bekend.

De heer Oldenkamp zag het sextet het
afgelopen zomer op de T.V. en raakte er
dermate door gecharmeerd dat hij po-
gingen in het werk stelde om de Ober-
krainers van orkestleider Janes Kalsek
naar Vorden te halen.

Het lag aanvankelijk in de bedoeling van
de heer Oldenkamp om het befaamde
sextet in de zomer in Vorden te laten
optreden. De stagnering in de bouw van
het dorpscentrum bracht hem echter op
een ander idee.
'Toen ik een tijdje terug in de krant las
dat door deze vertraging de Vordense
revue op losse schroeven is komen te
staan, heb ik gemeend als particulier
direkt iets te moeten doen. Omdat deze
revue is gepland in de week van 14-20
mei heb ik in samenwerking met de heer
Bakker het Oberkrainer Sextet vast-
gelegd voor woensdag 17 mei. Ik ben
ervan overtuigd dat ik hiermede een
heleboel mensen een plezier doe, want
ook hier in de Achterhoek telt deze
Joegoslavische volksmuziek veel liefheb-
bers".

Op onze vraag of de heer Oldenkamp
door dit (overigens lofwaardige) particu-
lier initiatief nu niet de commissie in de
wielen rindt die de festiviteiten rondom
de opening van kasteel Vorden organi-
seert antwoorde hij: "Beslist niet. Is
geenszins mijn bedoeling. Ik wil alleen
dat de plaatselijke bevolking niet gedu-
peerd wordt wanneer de revue niet
doorgaat. Er is nu een prachtig alter-
natief. En afwachten tot de heer Ikink
(schrijver van de revue) definitief zijn
standpunt heeft bepaald over het wel of
niet doorgaan kon men evenmin omdat
het Oberkrainer Sextet zo'n volle agenda
heeft dat haast voor mij geboden is. Is
het dan niet mooi dat juist een dergelijk
sextet zal optreden in de feestweek?,
aldus een enthousiaste heer Oldenkamp
die liet doorschemeren ook voor de
Vordense jeugd nog iets speciaals in
petto te hebben.

Uitschieter van de week!!

Damesvesten
nu 15,- 25,-

dames
pantalons

10,- 15,- 20,-
diverse kleuren

Wij zijn vrijdags
doorlopend open

tot 9 uur

Successen PKV
Op de Gelderland-Show te Bemmel
behaalden leden van de PKV te Vorden
de volgende resultaten: H. van Heerde
met Groot Zilver licht zwart nieuw jong
IXF; vr: jong lx Zg. Anke van Heerde
met klein zilver licht geel lx ZG en
1XG.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 8 januari 1978 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal. Bev. Ambtsdragers. Koffie
na de dienst in ,,de Voorde"

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 8 januari 10.00 uur Ds. J. B.
Kuhlemeier; Viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; Viering
Heilig Avondmaal, dankzegging.

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; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
E. J. de Vries Reilingh, Neede. Tel.
05450-1268. Spreekuur spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

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

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

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

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

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootfca^ telefoon
05753-1778, elke donderdag van 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN
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Voor de vele belangstelling en
medeleven welke wij ontvin-
gen, na het heengaan van on-
ze tante en oudtante

Gcnitdina Johanna
Pasman-Hietbrink

betuigen wij onze oprechte
dank

Fam. Klein Kranenbarg

Januari 1978
Kerkstraat 9, Vorden.

Toneelvereniging
"Vordens Toneel"
vraagt voor haar uitvoering
twee militaire landmachtuni-
formen uit de jaren 1945-1950
in bruikleen.
Maten: plm. 49/50. Tel. op-
gave 2508 of 2472.

Te koop: 6 kraamhokken voor
aangebonden zeugen.
H. Berenpas. Tel. 05752-1664

Een goed begin
in 1978:
Even die geleende behangtafel
en gereedschap terugbrengen
naar Schildersbedrijf

Boerstoel
Insulindelaan 5, Vorden.
Dan kan een ander ook weer
plakken. Dank u.

Wegens omstandigh. papa-
gaai af te halen za. 7 jan. van
7.00 uur tot 12.00 uur v.m.
Burg. Galleestr. 20, Vorden.

Komt u ook 7 januari
in zaal Smit

Te koop
kippeëieren

Vordensebosweg 7, Vorden

Verloren: Ponnyhoofdstel.
Graag bericht: Eskes, Dorps-
straat 42, Vorden

Te koop: dr. Vaars a.d. telling
V. Reb. Rob. prod. m. 2.06-
4726-4,34-337-3,53
3.07-4244-4,19-281-3,50
B. Zents, Kranenburg.
Tel. 6723

GERRIT HARMSEN
en

CONTACT
GRAAG

GELEZEN

geboren:
Een zéér uitgebreide en

bijzonder smaakvolle serie
geboortekaarten.
Wij noemen haar:

Kennemer
Kaarten Kollektie.

Dus: a. s. vaders en moeders,
kom tijdig bij ons langs en kies

op uw gemak uit de
133 verschillende

ontwerpen.
(Trouwens, u kende ons
misschien al wel via onze

unieke kollektieverlovings-,
huwelijks-en

dankberuigingskaarten).

GERRIE RIETMAN

gaan trouwen woensdag 11 januari om
13.30 uur in het gemeentehuis "Kasteel
Vorden".
Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer Ds. J. V eenendaal.

Receptie van 15.45 - 17.15 uur in zaal
Concordia te Hengelo (Gld.)

't Esselenbroek, Hengelo
Bosmanshuis, Vorden

Toekomstig adres: Baakseweg 2, Vorden

Deze uitnodiging dient inplaats van kaarten

Op woensdag 18 januari gedenken onze ouders

P. B. H. Schoenaker
en
G. J. M. Schoenaker-Smit
hun 40-jarig huwelijk

's Middags om 13.30 uur zal er een
Eucharistieviering uit dankbaarheid zijn
in de parochiekerk van St. Antonius op
de Kranenburg.

Wij stellen buren, vrienden, clientèle en bekenden in
de gelegenheid vader en moeder te feliciteren tijdens
de receptie van 19.30 - 22.00 uur in zaal Schoenaker,
Kranenburg-Vorden.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Vorden, januari 1978
Ruurloseweg 93

Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen, na een
kortstondige ziekte, in volle vrede, mijn dochter en
onze zuster, schoonzuster en tante
ENGELBERDINA CLASINA VAN ASSELT

echtgenote van Johannes Lambertus Uenk

op de leeftijd van 49 jaar.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand.

Uit aller naam:
P. G. van Asselt

Nijverdal, 3 januari 1978
Smidsweg 69

De rouwdienst zal worden gehouden in het Mortuari-
um, Prins Mauritsstraat 14 te Nijverdal, op zaterdag
7 januari a.s. om 13.30 uur, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Hellendoorn, omstreeks 14.30 uur.
Gelegenheid om te condoleren na de begrafenis, in
voornoemd gebouw, waar de overledene is opge-
baard.

Na een moedig gedragen lijden ging toch nog vrij
plotseling van ons heen, mijn lieve man, vader en opa

HERMAN KORENBLIK
in de gezegende ouderdom van bijna 81 jaar.

Vorden: D. Korenblik-Schouten
B. Korenblik
J. M. Korenblik-Hilderink
Harry, Dineke en Bennie

Vorden, 2 januari 1978
Oude Zutphenseweg l

v

De begrafenis zal plaatshebben a.s. vrijdag 6 januari
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

U wordt uitgenodigd om 11.00 uur in het Jeugdcen-
trum, Insulindelaan te Vorden.

Tot onze grote droefheid namen wij kennis van het
overlijden van onze beste vriend

H. KORENBLIK

Hij zal in onze gedachten blijven voortleven.

Uit aller naam:
W. Haanappel

Hartelijk dank voor de goede wensen ontvangen bij
de jaarwisseling.

Ook u wensen we toe
veel heil en zegen elke nieuwe dag.

Familie Krajenbrink, Ruurloseweg 19.

7 januari

Nieuwjaarsbal
JONG GELRE
ZAAL SMIT
m.m.v. De Wanderers

Aanvang 20.00 uur
Toegankelijk voor iedereen

Kamavalsvereniging

De Deurdreajers
Kranen burg-Vorden

Zaterdag 7 januari
11 minuten over 8

Installatie Prins en gevolg
in residentie zaal Schoenaker te Kranenburg
Zaal open 19.30 uur

Na afloop kunt u door de borrelbus weer veilig
thuisgebracht worden.

Ook nu in Vorden
De landelijke
V.V.V.-geschenkenbon

Verkrijgbaar bij het V.V.V. Vorden

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg Vorden

Citroen brandewijn Florijn

Jonge Rorijn

Coebergh bessen

Acht kastelen bitter
Moet u geproefd hebben

8,65
11,75
10,95

12,95

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Zomervakantie !
Benidorm, Paar da

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

Bruin worden in
a, Deinen

capulco, naar
atjes van Split,

«Wegwezen!
ssc, Relaxen
et ie verliefd
othenburg,
g het maar,

eigen manier!

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

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

Rabobank S
geld en goede raad

Radio-Televisie
Hi-fi Stereo

* VOORAAN IN SERVICE

* VOORAAN IN TECHNIEK

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen



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

Litoroma
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2675

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

STAALSTRALEN
Wfl maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l
Vorden, tel. 05752-130B

Te koop
WINTERFRUIT
a l gulden per kilo

te koop
aardappelen

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

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

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 21/2 uur.

f 2,95 per STUK
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

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

M. J. MAAS
Vordens«weg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

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

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

DROGISTERLJ

d* Olde Meulte
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bfl

DROOISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

Unieke l-dag-service

Kunstgeblttenrepa ratte

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: Tegen zeer redelijke
prijs wegens overcompleet in
uitstekende staat verkerende
Toyota Crown 1970

van eerste eigenaar. 4-deurs.
2 liter motor.
Tel. 05753-2156.
Ruurloseweg 36, Hengelo (G.)

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

Natrtumarme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

dt Olde MeuRe
Dorpsstraat 9, tel. 1801
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Autobedrijf Bennie Wenting
biedt te koop aan:

TOYOTA Carina de luxe 1975-1976
TOYOTA Corolla 1973
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
CITROEN 2CV 4 1973
DATSUN Cherry lOOa de luxe . 1976
FIAT 125 1971
PEUGEOT 304 S 1973
SIMCA 1 100 GLS 4-deurs 1975
SIMCA 1100 1972
VOLKSWAGEN Passat 1974
CHRYSLER 180 1973

OFF. TOYOT A-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

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

„DE HEIKAMP"
Gezellig pannekoeken eten in oude Saksische
boerderij. Keuze uit 10 soorten w.o.

* RUURLSE PANNEKOEK
(spek)

* ACHTERHOEKSE PANNEKOEK
(spek en worst)

DINERS OP AFSPRAAK
Zeer geschikt voor
FEESTJES, DROPPINGS e.d.
Gelegen aan de weg Ruurlo-Hengelo

Beleefd aanbevelend:
MEVR. G. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg C l - Ruurlo

voor bedrijfsauto
verhuur per dag

AutornoHielbedrïjt
Cirocneveld.
Dr Sunvn l, /utpluMi
Tol :057:S() -20344
l lan/.i'xu'n 27, l AH hem
U-I: 05730-422(>

vestiging lochem vanaf 1 12 77

Even goed lezen
van 14 t/m 25 januari zijn wij
gesloten
voor de optiek (brillen)

Op 9 januari is er GÉÉN mogelijkheid
tot refractioneren (oogmeting)

In die tijd is de zaak normaal open voor
-goud
-zilver
- uurwerken

A,Groot Kormelink
Spalstraat 27, Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1771

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/ . i l tp l i i -nsrvvr j ; . Vonlrn -IH'ouii ll.~>7.V..' l

A.S. MOEDERS
In de zevende maand moet u alles voor de komst
van uw baby in orde hebben. Een waslijst met
artikelen heeft u in huis; nu alleen nog een keus
bepalen, waar u alles gaat kopen. Wij willen u
daar graag bij helpen. Wat u bij ons kunt ver-
wachten:

1. een totaal assortiment BABY-MEUBELEN
EN TOEBEHOREN

2. een grote kollektie KINDERWAGENS
3. SCHERPE PRIJZEN

want we werken zonder personeel, doch met
100% service en deskundig advies.

4. Reserveren ZONDER RISICO; d.w.z. in be-
paalde gevallen nemen wij alles terug.

5. GRATIS BEZORGEN van de uitzet in heel
Nederland.

6. Alles uit voorraad leverbaar!
Komt u eens kijken bij:

Landeweerd - Zutphen
Laarstraat l - volop parkeerruimte - 100 meter
van de Miro - Tel. (05750) l 43 94.

Komplete
woninginrichting

Grote sorteringen
- Tapijt
- Gordijnen
ook kamerhoog

- Diverse meubeltoonzalen

Vraag inlichtingen bij de vakman

Voor een radikale

veeluis- en
schurftbestrijding
bij groot en klein vee,

werkzaam tot het voorjaar en
uitgevoerd met toegestane middelen,
moet u bellen

E.N.Z. Atomica
Hengelo Gld: 05753-1507of 2139
Vorden: 05752-2070
Zutphen: 05750-16124

Nu nog enorme keuze in
japonnen - mantels en coats
bij Modecentrum Teunissen

IVIdntelSleuke vlotte modellen vanaf OUf"

üSpOnnen in jeugdig en sportief vanaf«J9f"

Rokken vanaf 15,-
CoatS vanaf 65,-

Suède en Bont vanaf 130,-
BlOUSeS vanaf 15,-

PllllOVerS vanaf 10,-

Wij zijn vrijdags doorlopend open tot 9 UUP

RUURLO

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 . . .

bodeaa

Airconditioned Vorden - Telefoon 05752-1519 of 1770

SERVICE-STATION

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Vakkundige reparatie van alle bekende merken
auto's.

In bezit van moderne apparatuur.

Kontrolebeurten, olie verversen en doorsmeren

Inbouwstation autogas.apparatuur van alle
merken.

Erkend BK LPG inbouwstation - Bovag-lid

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

BAKKERIJ

A
VAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
8 januari

Red Stomp Filter Band

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

DAN BE !N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollen hoven l. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

ARCHITEKTENBUREAU

A. Wolbert b.v.
Het Gulik 1 - Vorden - Tel. 05752-2737

Gevraagd op korte termijn:

een aankomend bouwkundig tek
Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan:

A. H. Leeflang, Het Gulik 1, Vorden tel. 05752-2737
binnen 14 dagen na verschijning van dit blad.


