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^Kerkdiensten

ZONDAG 29 NOVEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen
Lied van de week-van de zondag Gezang l : l, 3, 4

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. D. Warnink te Apeldoorn
19.00 uur ds. D. Warnink te Apeldoorn

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma. telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7. Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

Geboren: Folkert Jan, zoon van A. Harmsma en
H. M. Horsting; Jolanda, dochter van H. T. Be-
rendsen en M. J. B. Mattijssen; Teunis Theodoor,
zoon van M. A. F. Boere en E. M. Kiene.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: A. G. Nipius, 74 jaar, echtgenoot van
C. L. Egbers; G. J. Jansen, 65 jaar, echtgenoot van
D. Nijenhuis.

VERPLAATSING POSTKANTOOI?
Het postkantoor aan Het Hoge zal per 30 'novem-
ber a.s. worden verplaatst naar 't verbouwde pand
aan de Zutphenseweg 14 te Vorden. De officiële
ingebruikneming zal later plaatsvinden.

Algemene Bond van Ambtenaren
Jl. donderdag vergaderde de ABVA afdeling Vor-
den-Hengelo Gld in zaal Leemreis te Hengelo Gld.
Op deze goed bezochte vergadering was tevens
aanwezig de distriktsbestuurder de heer Knol uit
Arnhem. Aan de orde kwamen onder meer de amb-
telijke status van het personeel werkzaam bij de
Elshorst te Vorden en de gevolgen van het inwer-
king treden van het werkvoorzieningsschap voor de
regio Zutphen.
De heer Kno1! konstateerde dat zijins inziens enige
personeelsleden in dienst van de gemeente te laag
zi jn ingedeeld. Daar het hier echter geen leden van
de ABVA betreft, was hier voor hem geen taak.
Hoe groter de organisatiedichtheid des te beter
kan bij de betreffende tak van dienst de belangen-
behartiging plaatsvinden. Hij riep de leden op hun
kollega's ongeorganiseerden tot dit inzicht te bren-
gen.
Na de rondvraag sloot de voorzitter de heer A.
Ploeger, deze geanimeerde vergadering.

Geslaagd
Aan de Rijkuniversiteit te Utrecht slaagde onze
oud-plaatsgenoot, de heer A. D. Smeenk, voor
de akte M.O.A. natuur- en scheikunde.

Nieuws van
de kerken
Kerkenavond
Deze week donderdag (26 november) zal de Her-
vormde gemeente te Vorden samen met enkele
buurtgemeenten (Steenderen, Wichmond, Wams-
veld en gasten uit Zutphen) een gemeente-avond
houden in de zaal van het Nutsgebouw, aanvang
20.00 uur. Gesproken zal worden over enkele agen-
dapunten van de landelijke slotzitting van de Al-
gemene Kerk. Vergadering (de AKV) begin janu-
ari te Driebergen.
Op de agenda staat: 1. de kerkdienst, gemeenschap
en geestelijk leven; 2. onderricht, voorlichting, man-
kracht; 3. ledenbestand, grenzen der gemeente; 4.
ambtelijke vergaderingen: 5. gebouwen en finan-
ciën; 6. Algemene Kerk Vergadering.
Het is goed om daar als kerkelijke noabers samen
mee bezig te zijn elkaar eens te ontmoeten en zo
mogelijk van elkaar te leren. Iedereen is er har-
telijk welkom.

Officiële ingebruikneming
nieuwe vleugel 'De Wehme'

Woensdagmiddag waren velen aanwezig om ge-
tuige te zi jn van de officiële opening va>n de nieu-
we vleugel van het bejaardencentrum De Wehme.
In de rekreatiezaal van het huis mocht een voltallig
bestuur deze middag vele felicitaties in ontvangst
nemen.

De voorzitter van De Wehme, de heer G. Bogchel-
man, heette de aanwezigen allen hartelijk welkom.
Een bijzonder woord van welkom viel burgemees-
ter A. E. van Arkel ten deel, die het gemeentebe-
stuur vertegenwoordigde, ̂ ^orts waren vele leden
en oud-leden van de gemeenteraad van Vorden
aanwezig.

Zeer erkentelijk toonde de heer Bogchelman zich
ten aanzien van de beide plaatselijke Hervormde
predikanten ds. Jansen ei^K. Krajenbrink, alsme-
de de heer Smit voor het^^rzorgen van de week-
sluitingen die zij samen met de Gereformeerde pre-
dikant in De Wehme bij toerbeurt houden. Dokter
Lulofs en dokter De Vries en de beide wijkver-
pleegster werden bedankt voor de helpende hand
die zij steeds bieden.

Voorts werden in 'het dankwoord van de heer
Bogchelman de Vordensee Winkeliersvereniging
betrokken (het jaarlijkse bezoek van de Sint aan
De Wehme wordt zeer door de bewoners op 'prijs
gesteld), de carnavalsvereniging De Deurdreajers

plaats biedt (inkl. de woningen) aan 100 bejaar-
den", aldus een trotse voorzitter Bogchelman.

Wegens ziekte van haar voorzitter sprak hierna
namens de bouwkommissie de heer H. S. J. Albers.
„Deze bouwkommissie", aldus de heer Albers,
„heeft vele malen samen vergaderd met de archi-
tekt en de opzichter." Dank bracht spreker aan het
architektenbureau H. Geels en A. M. Bokhorst
alsmede aan de dagelijkse opzichter de heer De
Gelder. Hoofdaannemer^was de fa G. Bargeman
& Zn te Vorden met al^Mderaannemers de fa H.
J. Ruiterkamp £> Zoon, CK.fa Pongers en de fa Ten
Have. De centrale verwarming werd aangelegd

de fa G. Emsbroek te Vorden. De elektrische
installaties werden gemaakt door de fa B. Oster-
huis & Zn, Dieren, H. v. d. More, Doetinchem en
de fa P. Dekker, Vorde^Ëpeze installaties werden
geplaatst op aanwijzingen toezicht van het advies-
bureau J. Kuilwijk te Zelhem. Het schilderwerk
werd verzorgd door de fa J. M. Uiterweerd te Vor-
den. De onderhoudstimmerman H. Groot Roessink
en de schilder H. Weustenenk hebben meegewerkt
om alles tot een geheel te maken.
Ook bracht de heer Albers dank aan de gezamen-
lijke zakenmensen van Vorden die voor de aan-
kleding hebben gezorgd. Aan de Gebrs Kettelerij
voor de prachtige aanleg van de tuin en de versie-
ring van de nieuwe hal en aan de firma Koster uit

De heer Bochgelman in zijn toespraak

voor de „leut" die zij de bejaarden bezorgen.
„Dankzij de bazarkommissie is het ons mogelijk
geworden de leefbaarheid in ons huis in grote mate
te verhogen. Wij denken hierbij aan de dezer da-
gen aangekochte kleurentelevisie dankzij de me-
dewerking van de bazarkommissie", aldus de heer
Bogchelman.

„Het bestuur heeft een drukke tijd achter de rug,
we mogen nu niet verslappen maar aktief de snel
veranderende tijd onder ogen durven zien. Direk-
trice en personeel hebben eveneens een drukke tijd
achter de rug door de beslommeringen en de werk-
zaamheden van de nieuwbouw. U hebt er zich
meesterlijk door heen geslagen ondanks het feit
dat u nog te kampen had met een tekort aan per-
soneel."

Tot slot van zijn toespraak gaf de heer Bogchel-
man een overzicht van de afgelopen jaren. Zo werd
het rusthuis op 22 april 1961 officieel in gebruik
genomen en had men in die tijd 28 bewoners. Van-
af die tijd kwam De Wehme steeds meer in het
middelpunt van de belangstelling te staan en
groeide de wachtlijst gestadig. Begin januari 1969
werd een begin gemaakt met de werkzaamheden
van de thans gereed gekomen vleugel.
„We hebben nu een volledig bezet gebouw dat

Lochem die de wegen en parkeerplaatsen verbe-
terd heeft.
Met de overhandiging van de sleutel van de nieu-
we vleugel aan de voorzitter beschouwde de heer
Albers het meeste werk van de bouwkommissie
als beëindigd. Namens de heer Norde en de dage-
lijkse opzichter bood de heer Albers het bestuur
vervolgens de voorzittershamer aan.

De oud-voorzitter van De Wehme, de heer H. J.
Radstake, gaf hierna een overzicht van tien jaren
De Wehme, waarbij hij de afgelopen jaren verge-
leek met de jaren 1590-1600. Dat waren toen tien

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragtef, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

LEDEN
VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

LET OP HET SPECIALE
BERICHT DAT U DEZE
WEEK WORDT
TOEGEZONDEN

Het bes tuur .

jaren van even doorzetten na een aarzelend begin
van onze strijd tegen Spanje, die zou uitlopen op
een totale onafhankelijkheid en zelfstandig be-
staan.
„Zo ligt er in de diakonale geschiedenis van Vor-
den eveneens een periode van tien jaren. Na een
schuchter begin brak de oude dag-voorziening uit
de Rusthoeve als een pop uit haar oude huid naar
het nieuwe leven: een huis waar meer vrijheid was
en het begrip „gelijkheid" zover mogelijk werd
doorgevoerd", aldus de heer Radstake.

„Met moeite en zorgen verrees De Wehme. Een
huis waar getracht werd het oude te vergeten en
het vertoeven aldaar zo goed verzorgd en zo vrien-
delijk mogelijk te willen doen zijn. Een rij wonin-
gen kompleteerde 'het tot een hedendaags bejaar-
dencentrum. Het bestuur heeft tot taak te werken
voor dit huis, de plicht is het te doen ter wille van
hen, die hier zijn of hierop wachen, opdat het goed
mag zijn er te vertoeven. Direktrice en personeel
zijn we dankbaar want u weet binnen vier mu-
ren werken is moeilijker dan de straat opgaan",
aldus de heer Radstake die hoopte dat het voor de
bejaarden eveneens een dag van blijdschap zal zijn.
Hierna overhandigde voorzitter Bogchelman de
direktrice, mejuffrouw Rouwenhorst, symbolisch
de sleutel van de nieuwe vleugel. Mejuf f rouw Rou-
wenhorst hoopte dat velen hierin een open huis
zullen vinden.

Namens het gemeentebestuur werd hierna het
woord gevoerd door burgemeester A. E. van Ar-
kel. „De nieuwbouw is tot stand gekomen dankzij
de prima leiding van het bestuur en de niet te eve-
naren toewijding en zorg van de direktrice en haar
staf. Zonder dat was de animo om in De Wehme
te gaan wonen bepaald minder groot geweest en
had de nieuwbouw niet plaatsgevonden. Wij be-
hoeven maar naar de tevreden gezichten van de
bewoners te kijken om te weten hoe goed verzorgd
en geborgen zij zich hier voelen", aldus burge-
meester Van Arkel.

„Ik moet zeggen dat er een bijzonder fraai geheel
is verkregen een aanwinst voor de entree van het
dorp aan de zuid-oostzijde. Gaarne mijn kompli-
menten. Het gemeentebestuur heeft ook zijn steen-
tje bijgedragen, door o.a. aanleg van riolering en
verlenging van het trottoir", aldus burgemeester
Van Arkel die een gesc'henk onder couvert over-
handigde. De burgemeester had nog een verras-
sing in petto, nl. de mededeling dat er een abri zal
worden geplaatst tegenover het bejaardencentrum.
Namens het architektenbureau Geels en Bokhorst
bood de heer Bokhorst zijn gelukwensen aan. De
heer Bargeman sprak namens de Kerkeraad en
Hervormde gemeente. De heer Tjoonk namens de
Raiffeisenbank. Laatstgenoemde heren boden een
enveloppe met inhoud aan. Namens de bewoners
van het huis boden mevrouw Elbrink en de heer
Fleming een fraaie klok aan. Het personeel bood
asbakken aan.

Direktrice Rouwenhorst dankte allen en in het
bijzonder de heren Van Gelder en Norde, de laats-
te als voorzitter van de bouwkommissie voor het
met zoveel overleg gedane werk.
Tot slot sprak voorzitter Bogchelman, die mede-
deelde dat de wachtlijst inmiddels was gegroeid tot
40, zodat er wellicht in de toekomst nog een twee-
de vleugel inzit.
Vele bloemstukken en cadeaus werden deze mid-
dag aangeboden. De muziekvereniging' Concordia
welke momenteel zeer aktief is, bracht een zeer
gewaardeerde serenade, waarbij voorzitter Groot-
bod de direktrice een bos bloemen aanbod.

't Is KOERSELMAN
waar Sint slagen kan

Gevonden voorwerpen
l bruine baret met ronde, geelbruine speld; l rodr
damesportemonnee met inhoud; l tam konijn; l
goudkleurige broche met parel; l autokenteken
VH-82-38; l groen padvinderspetje; l blauw ge-
ruite sjaal; l boxer hond reu; l zwart leren dames-
tas met hengsel, waarin portemonnee, handschoe-
nen, zakdoeken en toiletartikelen; l bruin school-
étui met ritssluiting waarin passer, ballpoints enz.;
l rode leren rechter dameshandschoen.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5. telefoon 05752-1230.



COLOMBO

SUPERMARKT
PRESENTEERT

*

*

Koffiemelk
1068 GRAM NU VOOR

139
Utfcde

3 stuks

300 gram

SLAVINKEN

HACHEEVLEES

VARKENSPOULET
300 gram

heerlijk voor bami of nasi

RUNDERLAPPEN
500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRIKANDEAU
500 gram

98
178
198

378
Fijne vleeswaren
LEVER

PALINGWORST

SNIJWORST

GELDERSE KOOKWORST
alleen aan stuk

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

200 gram 99

BIJ AANKOOP VAN 2 TUBES PRODENT

Tandpasta
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT l KG SUIKER VOOR iet

Harpol

WC resmger

nu per bus van

165 voor

89

Heerlijke

lavendel

ZEEP

3 stukjes voor

79

Voor de wc

LUCHTVER-

FRISSERS

3 blokjes voor

45

6x10

papieren

zakdoekjes

nu weer

Tonnetje

Disc-o-matic

zeeppoeder

van 725 voor

525

PELI

PER NORMAAL 245 NU SLECHTS198
Echte BIJEN-

KONING

beker normaal

100 nu voor

Ovaal blik

haring in
tomatensaus

alleen deze

week

89

Grote

Luycks

SLASAUS

van 150 voor

135

Teo

aardbeien- of

bosbessenjam

per pot

109

De kmaeren
zijn er dol op

EUROCREAM

nu per potje

slechts

79

LITERFLACON

Shampoo
NU SLECHTS 145

zo lang de voorraad strekt

Profiteer nu

Geurts

puddingsaus

2 flesjes voor

105

Heinz toma-

tenketchup

per fles norm,

129 nu voor

105

Grote

banketstaaf

heerlijk van

smaak nu voor

85

Anton Hunink

erwtensoep
met worst

literblik

nu slechts

115

Veluco

sperziebonen

literblik 85

elk 2e blik

65

DUBBELE FLES

Roosvicee
NORMAAL 345 NU VOOR

ea
JONATHANS

PRACHT BANANEN

HANDSINAASAPPELS

MALSE KASSLA

GOUDGELE ANDIJVIE

2 kilo 69

kilo 85

10 voor 139

2 kroppen 69

kilo 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

PINDA'S IN DOP
nu 2 zakken voor

Oud-Hollands sierpotje
MOSTERD van 150 voor

GEZINSFLES APPELSAP 69
elke 2e fles

12 Euro-flessen
CLASSE ROYAL BIER voor

Div. smaken dessert
INSTANT PUDDING 4 pakjes

129
139
3O

Sprinklettes CHOC. HAGEL 98
450 gram elke 2e zak

Heerlijke gekruide
SPECULAAS nu 250 gram

BASTOGNE KOEKEN
van Parein per pak

Heerlijke JODENKOEKEN
nu per pak

WITTE OF BRUINE IJSCUPS
200 gram

99
89
69

1O5
75
85



De heer en mevrouw
Harmsma-Horsting
geven met blijdschap
kennis van de geboorte
van hun zoon
FOLKERTJAN

Broertje van:
T j eerd
Hilde
Dieke
Winne

Vorden, 19 november '70
De Horsterkamp 3

Heel hartelijk dank aan
allen voor de felicitaties,
bloemen en cadeau's,
welke wij bij ons 50-jarig
huwelijksfeest moc'hten
ontvangen.
D. Hissink
A. J. Hissink-Jansen
Ruurlo, 'november 1970
Barchemseweg E 30

Uit voorraad te leveren:
alle soorten stro, prima
weidehooi, tevens het
adres voor kwaliteits
bierbostel !
Pluimvee- en fouragc
handel J. FRANKEN
Hengelo G
tel. 05753-1295

Te koop: beste biggen
H. Koers
Gazoorweg 2, Vorden

Te koop: elektrische
trein 'Pleishman'
D. Beek
't Hoge 61 - Vorden
's avonds na 19.00 uur

Wil degene, die H-15
nov. onze rood-wit-
blauwe wimpel van de
vlaggemast haalde, deze
weer terug brengen?
De wimpel heeft herinne-
ringswaarde,
van den Bent,
Vordensebosweg l

Te koop: g.o.h. kachel
en een gazelle meisjesfiets
leeftijd 6 jaar.
T. Leunk, Wildenborch

Te koop: goede
huishoudkachel
C. G. Vliem
Zelledijk 7, Vorden

Te koop: een trouwjapon
maat 42. Hier in omtrek
niet gedragen.
Gr.v.Limburg Stirumstr.2
Vorden

Te koop: een nieuwe
trapauto, groot model
Tel. 1209, Wolsing
Julianalaan 20, Vorden

Een unieke aanbieding
bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

bij aankoop van een
Skill

BOOR-
MACHINE

f 169,50, het cirkel-
zaaghulpstuk er voor

de halve prijs bij.

Voor ƒ 169,50 +
ƒ 24,75 koopt u nu een
geweldig hobby-duo.
Een oersterke boor-

machine met regelbaar
toerental. Boorkapaci-

teit in hout 25 mm,
steen 18 mm en zelfs

in staal 10 mm.
Zaagvermogen 32 mm

dikte

ZELFBOUW.
MEUBELEN

Verdien tientallen
guldens met C + l
zelfbouwmeubelen
vraag naar onze
kleurencatalogus

Restanten
SPAANDER.

PLAAT
zeer geschikt voor het
maken van bloembak-

ken, schappen etc.
Aantrekkelijke prijs

Staande kunststof
KEUKENKASTEN

nu voor ƒ 135,—

Beperkte voorraad
KEUKENKASTEN

iets beschadigd
100 cm breed

van f 75,— nu voor
ƒ 48,75

ISOLATIE-
MATERIAAL
2-3-4 cm dik
Uit voorraad

leverbaar
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Tel. 1486 - Vorden

<J> en

Inplaats van kaarten

EVERT COPPIëNS

HENNY HARWIG
hebben het voornemen l december a. s.
in het huwelijk te treden.
Het burgerlijk huwelijk zal voltrokken
worden in het gemeentehuis van Vor-
den om 13.30 uur.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 14.00 uur in de Herv. kerk te
Vorden door de weieerwaarde heer
ds. J. C. Krajenbrink.

Deventer, Van Boecholtstraat 34
Vorden, De Bongerd 9
november 1970

Voorlopig adres: De Bongerd 9, Vorden

Receptie van 17.00 tot 19.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Inplaats van kaarten

JAN NIJHUIS
en
HENNY BARINK

'hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D. V. zal plaatsvinden op woensdag 2
december a. s. om 13.30 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Haarfo, M 74
Vorden, Kruisdijk 3
november 1970

l Tijdelijk adres: Kruisdijk 3, Vorden

Receptie van 15.45 tot 17.15 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

^
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Zaterdag 28 november a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders

M. WANSINK
en
A. WANSINK-BOKS

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van
hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Vorden, november 1970
Raadhuisstraat 13

^K
Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in café- jji
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

> Het bestuur van de Stichting tot Huisvesting
\ l van Bejaarden te Vorden bedankt allen die

op enigerlei wijze hebben medegewerkt tot
het doen klagen van de officiële opening van
de uitbreiding van het Rusthuis
,,De Wehme".

'•

G. Bogchelman, voorzitter

D. Norde, sekretaris

DE KAMPEERSINT
GEEFT ZOMERVREUGDE

slaapzakken, dekenmodel

luchtbedden en pompjes

CAMPINGGAZ voor
koken, verlichting en verwarming

MEPAL kampeerservies

Leuke kinderfauteuiltjes met arm-
leuning en vrolijk bedrukte
zitloper f 11,95

Wapen- en sporthandel

Martens
steedr doeltreffend!

Zutphenseiveg - Vorden

Een heerlijk warm
en modern Sint Nicolaas-cadeau:

broekpakken
voor dames en meisjes!

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

PREMIE PREMIE

BINNEN-SCHILDERWERK
*fo Vanaf l december '70 - l maart '71

•fa Minimum omvang 5 dagen

fa Vergoeding f 75,—

•fa Inlichtingen

•fa Offertes

fa Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

fa Even een telefoontje en wij komen
u gaarne op een door u te bepalen
tijdstip bezoeken

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
•fa Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

VOOR DE MIX!

frambozen
brandewijn
f 6,75 per liter

Hierbij l fles

Seven Up
voor 30 cent

Slijterij

SMIT

'CONCORDÏA"
Hengelo (G l tl)

A.S. ZONDAG

dansen
met medewerking van het
orkest

Gelders Kwartet met

zang van Diny Snijders

VANAF ZONDAG 3 BARS GEOPEND

Toegang voorbehouden

PEUGEOT BROMFIETSEN
ZEER VOORDELIG IN PRIJS

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

Nu kunt u
uw bloemen en planten
zelf uitzoeken in de kas!

Als openingsaanbieding ontvangt

iedere klant
op 4 en 5 december een

sierpot gratis
Wij verzorgen al uw bloemwerk.
Tevens ruime sortering bestrijdingsmiddelen,
potgrond, plantschalen, sierpotten

Kwekerij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 - Tel. 1987 .na 18.00 uur 1806

G. KLEIN HANEVELD

1960 1970
Nu onze naaimachinezaak 10 jaar
geleden geopend is, willen wij u
gaarne in de vreugde laten delen.

Daarom hebben wij een speciale
aanbieding vanaf 16 november
tot en met 15 december a.s.

Bij aankoop van een naaimachine
Husqvarna, Necchi, Einer

Een Husqvarna strijkijzer
winkelwaarde f 40,— of een

Husqvarna broodrooster
winkelwaarde ƒ 65,—

,
CADEAU

Fa B. A. Borgonjen
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385

1960 1970

Onze klokken brengen
de gezelligheid in huis

ZAANSE KLOKKEN
SALLANDER KLOKKEN
SCHIPPERTJE
KOEKOEKSKLOKKEN
PENDULETTES
HAL- EN GANGKLOKKEN
KEUKENKLOKKEN

Alles voor surpriseprijzen
HORLOGER

ZUTPHENSEWEO 15- VORDEN - TELEFOON 1605

l pak Spar koffie van 216 voor 198

750 GRAM HAMKAAS 89

1 FLES WINNER KOFFIEMELK van 161 voor 139

2 BLIKKEN SPAR SOEPBALLEN 729

l BLIK SPERZIEBONEN . . van 89 voor 79

Braadkuiken a 950 gram 299

l BLIK TOMATENSOEP CALIFORNIA 79

5 BLIKJES TOMATENPUREE van 115 voor 79

10 SINAASAPPELS 149

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING van 114 voor 98

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenscweg 41 Telefoon 1281

Onderlinge Waarborg Maatschappij

^Ziektekosten Risico'
Afdeling Hengelo- Vorden- Warnsvcld

Zeer aantrekkelijke premies
voor leden van landbouworganisaties.
Vraagt inlichtingen bij één der bestuursleden.

Voor Hengelo Gld.:
B. HARMSEN, D 97
H. J. GROOT ROESSINK „'t Vaelveldinck"

Voor Vorden:
A. G. MENNINK, Galgengoorseweg 19
A. J. VRUGGINK, Riethuisweg 4

Voor Warnsvcld:
G. J. REGELINK, Koekoekstraat 7
G. J. ROSSEL, Dennendijk 4
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VERPAKTE ARTIKELEN
Handdoeken - Theedoeken - Baddoeken
Zakdoeken - Tafelsets

Ufssci
^^——"M^ VORE

Meisjes en
jongens mode

jacks

manteltjes

jassen

pantalons

truien

vesten

mutsen

wanten

Dames en
heren konfektie

vesten

jumpers

truien

rokken

pullovers

MEUBELEN
Poefs - Barmeubelen • Tafeltjes • Tafelkleden
Fauteuils • Kameelzadels

Deze
prijzen
liggen
voorn
klaar!

f1000,- f 250,- f 500,-

(100,- 200 x f 10,-

Speel mee in de komende Sint Nicolaasaktie. Nog nooit werden zoveel prijzen toege-
kend. Daarom: Grijpt uw kans en doe uw inkopen in Vorden!

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m 7 maart 1971 verzorgen wij uw
binnenschilderwerk met subsidie a ƒ 15,- per mandag, vraag vrijblijv. inlichtingen

Doe uw Sint Nicolaas-inkopen in Vorden en maak kans op 'n prachtige prijs

Voor St Nicolaas-geschenken
VOOR JONG EN OUD SLAAGT U ALTIJD BIJ

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 1253

Ook voor Sint Nicolaaspapier, labels enz.

GROT PAARDENMARK1
SINT NICOLAASMARKT

OP WOENSDAG
2 DECEMBER TE

Hengelo Gld.
Aankoop levende have
voor de verloting.

Markt vereniging

GEMS
TOPPERS

voor het heerlijk avondje

Huishoudelijke artikelen
STRIJKTAFEL „Brabantia" 39,90
BROODTROMMBL „Brabantia" roestvrijstaal 21,50

HAARDKETELTJE koper verdiroomd, naadloos 32,50 nu 19,95
PEDAALEMMER „Brabantia" roestvrijstaal 79,90
PEDAALEMMER roestvrijstaal ander merk 75,95
PERSONENWEEGSCHAAL 14,95
LEPELREK roestvrijstaal 7-delig van 23,35 nu 7195
THERMOSKAN l liter, televisiekan 5,95
BARBERTJES „Tornado" twee stuks voor 5,75
KOFFIEFILTERKAN glas „Melitta" met filter 7,50
VUURVASTE SCHAAL „Jena" 1,5 liter 6,95
WIJNGLAZEN set a zes stuks „Gilde" 6,95
BLIKOPENER „Brabantia" 4,75
FLESSENDRAGER voor zes flessen 3,25
LIMONADEGLAZEN set a zes stuks 2,-
KOP EN SCHOTELS porselein vanaf 1,40

Elektrische apparaten
STOFZUIGER „Erres" Jumbo van 179,— nu 759,—
STOFZUIGER „Philips" draaitop vanaf 739,-
KOFFIEKAN automatisch „Daalderop" van 84,50 nu 75 —
HAARDROOGKAP met vloerstatief 49,95
WEKKER op batterij 49,50
WATERKOKER 1,5 liter inhoud 37,90
STRIJKIJZER „Rowenta" 24,95
MESSENSLIJPER „Erres" van 24,75 nu 27,50
KOFFIEMOLEN „Philips" van 19,95 nu 76,95

WASSEN
WASAUTOMAAT AEG Turnamat
met centrifuge van 1065,— nu 765,—
VOLAUTOMAAT „Erres" van 1299.— nu 850,—
VOLAUTOMAAT „Philips" van 667,— nu 549,—

VOLAUTOMAAT „Indesit" van 735,— nu 425,-
DROOGTROMMEL „Philips" van 376,— nu 339,-

CENTRIFUGES vanaf 149,-
AFWASAUTOMAAT „Erres" voor 10 standaardcouverts
met waterontharder van 998,— nu 745,—

KOELEN - VRIEZEN
KOELKAST AEG kastmodel 200 liter
KOELKAST AEG tafelmodel 150 liter
DIEPVRIESKIST vanaf .

. van 525,— nu 425,
,. van 345,— nu 265,

399,

Radio/Televisie
TELEVISIE

met inruil vanaf 1795,

met inruil vanaf 498,
KLEURENTELEVISIE 56 cm beeld
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld

AFSPEELAPPARATEN
BANDRECORDER „Telefunken" 4 sporen kompleet ... 328,—

BANDRECORDER „Philips" 2 sporen kompleet 249.—
PLATENSPELER „Stereo" met twee boxen 185,—
Platenspeler „Philips" mono van 179,— nu 159,—
PLATENSPELER „Telefunken" 729,-
GRAMMOFOONPLATEN vanaf 4,95

CASSETTERECORDER „Philips" 799,-

RADIO
STEREO FM RADIO kombinatie met platenspeler
en twee luidsprekerboxen 548,—
STEREO FM RADIO met twee boxen
en gratis hoofdtelefoon 498,—
STEREO FM RADIO met twee boxen 375,—
DRAAGBARE RADIO „Philips"
met FM van 159,— nu 109,—

DRAAGBARE RADIO voor batterij en lichtnet, met FM 98,—

Ruime keus
Rustig winkelen

Huishoudelijke artikelen - Gereedschappen - Gasappa-
raten - Verlichtingsartikelen - Elektrische apparaten •
Televisie ~ Radio

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46



Donderdag 26 november 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 34

(Advertentie)

PERSBERICHT November 1970.

De fraktieleden van Binding-Rechts in de gemeente Vorden (Gld.) hebben als raadsle-
den een bezwaarschrift ingediend bij het Kollege van Gedeputeerde Staten van Gelder-
land tegen het bestemmingsplan buitengebied Vorden.
De beide raadsleden van genoemde fraktie, de heren Gotink en Gerritsen menen, dat op
het bezwaarschrift, dat zij bij de gemeenteraad hebben ingediend, geen wezenlijk ant-
woord werd ontvangen.

Hun bezwaren tegen het bestemmingsplan buitengebied Vorden komen hierop neer:

1. Doordat G.S. een beleid voorstaat waarbij voor alle ontheffingen, die nodig zij,n voor
nagenoeg iedere bestemmingsverandering, hoe klein dan ook, aan G.S. vooraf een
verklaring van geen bezwaar moet worden aangevraagd, wordt de plaatselijke over-
heid onmondig op dit uitgestrekte gebied van bevoegdheid, die door de Wet op de
Ruimtelijke Ordening wordt beheerst.
De stelling van de fraktie is: Baas blijven in eigen huis ! Geen verantwoording jegens
de plaatselijke bevolking doorschuiven naar hogere instanties, waar dit volgens de wet
niet nodig is.

2. Doordat het stichten van de zgn. tweede woning of verbouw van een boerderij voor
bewoning van twee gezinnen volgens dit plan gebonden wordt aan het agrarische
bedrijf, wat betreft de omvang en de ekonomisc'he leefbaarheid, zal de schaalvergro-
ting in de landbouw binnen enkele jaren op Vordens grondgebied, (en dit geldt
voor nagenoeg de gehele Achterhoek) geen enkele aktiviteit op dit gebied meer toe-
gestaan worden.
De fraktie van Binding-Rechts daar tegenover meent, dat het boerengezin, dat daar-
aan behoefte heeft, als gezin zélf zal moeten kunnen bouwen of verbouwen, zonder
gebonden te zij>n aan het landbouwbedrijf als zodanig. Ook dit gaat precies tegen de
bedoelingen van G.S. in. De inzet is dan ook hoog. Het gaat hier om niet minder
dan de leefbaarheid van het platteland.
Deze technokratische aanpak zal een ontvolking van het platteland teweeg brengen.
Een oer-oud recht wordt hier aangetast. Wie is gerechtigd, mensen, die hier gene-
raties lang hebben geleefd, van hun geboortegrond te verdrijven. (Weliswaar via
een verfijnd instrument, de 20e eeuw waardig, sic!)

3. Het bestemmingsplan in-wording buitengebied Vorden geeft aan alle overige bewo-
ners, d.w.z. bewoners, die geen boer zijn, niet het bestemming srecht in het buitenge-
bied te wonen.
Persona non grata dus voor, iedere burger i>n het buitengebied. Ook de gesaneerde
boer. Ook de stadsman, die hier voor ontspanning zijn buitenverblijfje heeft en dit
veelal zo dringend nodig heeft om in de week-ends op adem te komen.
Via een ingewikkelde materie van overgangsbepalingen is juridisch iedere oponent
hiertegen wellicht tot zwijgen te brengen. Men bedenkte dan slechts, dat een ver-
dedigde stelling van G.S. in Gelderland is:
„indien de (burger) gebouwen hun tijd hebben gehad moet het niet als in strijd met het
bestemmingsplan worden beschouwd, herbouw te weigeren. De sanerende werking
van het bestemmingsplan dus."
Konservering van natuurschoon en de leefbaarheid op het platteland behoeven - per
definitie - niet tegenstrijdig te zijn. Een nauwkeurige afweging van belangen is wel
het allerminste, waarop de plattelander recht heeft.

4. De plaatselijke Overheid.
De ruimtelijke ordening kent vele plannen, doch alleen het bestemmingsplan is Inn-
dcnd voor de burgers.
Alleen hierdoor al is het bestemmingsplan het voornaamste produkt, dat door de wet
R.O. wordt geschapen. ^fc
Volgens artikel 10 is de gemeenteraad bevoegd tot regeling en vaststelling van het
bestemmingsplan. Onze hoogste Wetgever de Staten Generaal 'heeft kennelijk de
plaatselijke overheid kompetent bevonden dit te regelen. Begrijpelijk, want alle dagen
wordt 'het duidelijker, dat deze wetgeving diep indringt in het leven van de burgers.
G.S. van Gelderland menen echter door het geven van aanwijzingen van bovenaf
de wettelijke bevoegdheid van de gemeenten in Gelderland te moeten bek^ftten.
De wetgeving R.O. is nog een nieuwe wetgeving. Nu is de tijd aangebroken, dat vele
bestemmingsplannen zijn ontworpen en de gemeenten waar moeten maken, of het hun
ernst is, hetgeen in allerlei toonaarden steeds wordt beweerd, dat zij op de bres zul-
len staan voor de handhaving van de gemeentelijke autonomie.

Rijst tenslotte nog de vraag, is de gemeentelijke autonomie in de maatschappij nodig ?
Wij behoeven slechts te verwijzen naar de politieke moeheid in ons volk, om hierop een
antwoord te geven.

Zou het iets te maken hebben met de grote afstand tussen burger en overheid ?
Alleen de plaatselijke overheid kan hierin verandering brengen.
Haar bevoegdheden te geven en verantwoording jegens de burgers te laten dragen, zal
een impuls zijn voor onze (bloedarme) demokratie.

UNIEKE
AANBIEDING

2 m lang, kompleet m.
roestvrijstalen blad
slechts ƒ 360 —

Ongekende kollektie
BLOEMENTAFELS

BIJZETTAFELS
BLOEMBAKKEN

MIMISETS
TV-TAFELS

enz.
Speciale aanbieding

MIMISET
3 tafels voor slechts

ƒ25,-

MASSIEVE PAR-
KETVLOEREN

dikte 10 mm tegen
zeer aantrekkelijke

prijs
Door iedereen zeer

eenvoudig zelf te
leggen

Nu verkrijgbaar de
BANKSCHROEF

met de vele mogelijk-
heden

Ie 't is een bc i

bankschroef
2e 't is een super

schaafbank
3e 't is een sublieme

sergeant
4e 't is een vasthou-

dende lijmtang
4 handige apparaten
in één voor slechts

ƒ 75,-

Echt iets voor de Sint

MAHONIE
SCHRIJFBUREAU

bladafm. 60 x 127 cm
nu voor f 735,—
geen bouwpakket

GOLFPLATEN
PLANKEN

BALKHOUT
CEMENT

alles uit voorraad le-
verbaar tegen zeer
voordelige prijzen

KUNSTSTOF
KEUKENS
170 cm lang

kompleet met blad
slechts ƒ 298—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

WAT
DENK JIJ ER VAN.
Wanneer
— je een meisje bent zonder echte kantooroplei-

ding, d.w.z. zonder een MULO-diploma, maar
wel een kantoorbaan zou willen, waarbij je
zaterdags vrij bent.
je houdt van verantwoordelijk werk, dat akku-
raat moet worden uitgevoerd,
je graag aan de administratieve uitvoering van
orders wilt meehelpen, zodat het ook van jou
afhangt of de klanten tevreden zijn.
je het leuk vindt op een afdeling, waar een
prettige sfeer heerst, met nog enkele andere
meisjes te werken,
je tussen 16 en 20 jaar bent

DAN

Is dit iets voor jou
want Reesink heeft zo-n baan voor je

'we vormen één groot
REESINK biedt
Een prettige sfeer
team)

—• Goede arbeidsvoorwaarden.
We willen je hier graag meer over vertellen.
Dagelijks tussen 8.15 en 17.15 uur op ons kantoor,
Havenstraat 7, alsmede 's MAANDAGS-
AVONDS tussen 7.00 en 8.00 uur, ook op ons
kantoor.
Ook kun je schriftelijk of telefonisch konta'kt met
ons opnemen, telefoon (05750) 5551, toestel 353.

HAVENSTRAAT 7
ZUTPHEN

ATTENTIE ATTENTIE

IJsvereniging Vorden

ATTENTIE

Leden en nieuwe leden kunnen vanaf heden tot en
met 5 december alsnog kaarten afhalen voor de
ijsbaan.

Kaarten welke nu 5 december worden afgehaald,
worden verhoogd met 50 procent.

l)c:e kaarten kan men afhalen bij

Doe-Het-Zelf-Centrum
Harmsen, Schoolstraat 6 Voeden.

Het bestuur

ATTENTIE

ARAL ARAL

Foor de komende
winter
speciale aanbieding
AUTOBANDEN vanaf 29,50
KOKOSMATTEN vanaf 25,00
ACCU-S vanaf 51,50

ALLE MATEN EN MERKEN
30 TOT 40% KORTING

ledere week een schone auto
WASKAART VOOR
10 WASBEURTEN 35,00

ZUTPHENSEWKG - VORDEN
TELEFOON 18-10

ARAL ARAL

Firma Dijkerman
heropertde zaak Zutphenseweg
Donderdag was voor de familie Dijkerman een men planten en frui t kan zich gelukkig prijzen dat
belangrijke dag. Het jonge echtpaar heeft de stou- hun zaak wordt voortgezet. Ook voor onze plaats
te schoenen aangetrokken om in deze moeilijke tijd is het van bdang dat zo'n mooie zaak voortgezet
voor de kleine middenstand toch een zaak over te kan worden.

Wij wensen de familie Dijkerman dan ook veel
T r i

nemen.
De firma Derksen delikatessen, groenten en bloe- sukses in Vorden.

Weer drie dagen speciale aanbiedingen
Literblik HOLLANDSE BRUINE BONEN

van 98 cent voor

BIJ AANKOOP VAN ƒ 5,—

BOODSCHAPPEN

SPRUITJES

van 139 cent voor

Grote sortering

45 et

89 et

SINAASAPPELS - MANDARIJNTJES

EN ANDERE SOORTEN FRUIT

PRIMULA ACAUTIS
van 150 cent voor

55 et
Bij aankoop van \ 5, planten o/ bloemen
weer speciale aanbiedingen in

POTPLANTEN EN SNIJBLOEMEN

Onze specialiteit:

modern bruidswerk
goed verzorgd grafwerk

Onze kracht:

kwaliteit en service

J. J. DIJKERMAN
V/H DERKSEN . ZUTPHENSEWEG 13 - VORDEN - TELEFOON 1334
GROENTE - FRUIT - BLOEMEN - PLANTEN

Goud verrast
en
maakt gelukkig
GOUDEN RING reeds vanaf ƒ 40,^

GOUDEN DAMES BANDRINGEN
elegant model met echte steen, in alle uitvoe-
ringen

HERENRINGEN met plaat of steen vanaf
f 65,— diep-zwart, onix of blauw lagensteen

GOUDEN COLLIER

GOUDEN HANGERS

vanaf ƒ 19,50

vanaf ƒ 29 —

Voor een u\i;irdet>ol en blijvend geschenk.

JUWELIER

ZUTPHENSEWEQ 16 - VORDEN - TELEFOON 1505

Doe uw inkopen
in het gezellige Vorden



SORBO
HUISHOUDPRODUKTEN

In ons herbouwde centrale service magazijn hebben
wij plaats voor:

ENIGE JONGE MEISJES
ALSMEDE
ENIGE GEHUWDE DAMES
eventueel voor halve dagen (schooltijden te rege-
len) voor lichte inpakwerkzaamheden.

Telefonische inlichtingen 05752-1773
(afdeling personeelszaken

Centraal verkoopkantoor
NEDAC N.V.
NIEUWSTAD 2 - VORDEN

Vordense
Winkeliersvereniging

De grote Sint Nicolaasaktie
is van start.

Tot en met 5 december wor-
den dan ook uitsluitend
Sint Nicolaasbonnen
verstrekt en worden geen
kortingen gegeven.

Vraag naar deze bonnen, want zij kunnen u
waardevolle prijzen bezorgen ! !

foor de a.s. grote dag naast onze gewone aanbie-
dingen waaronder strooigoed, speculaas, taai,
chocoladeletters en figuren, ook nog enkele toppers
voor u

CHOCOLADEKIKKERS EN MUIZEN
SLECHTS 5 CENT

GEZINSPAK CHIPS SLECHTS 75 CENT

2 LITERSFLESSEN SINAS SLECHTS 98 cent

UP-DRANK 3 FLESSEN HALEN 2 FLESSEN
BETALEN

Fa Schoenaker
s

KRANENBURG

Sint en Piet geven heel graag:
AAN HAAR:

AAN HEM:

AAN HUN:

AAN ALLEN:

pracht truitje of vest, handschoenen of panty's
pyama of nachthemd, sjaals.

mooi overhemd of weekender, zelfbindcr, sokken
of handschoenen, wollen das.

leuk truitje, broekjes, wanten, sportkousen,
zakdoekjes.

cc n pracht wollen of gestikte deken, sprei, lakens.
slopen (verpakt en los), badhanddoek (ook ver-
pakt) enz.

Mombarg
KRANENBURG - TELEFOON 6679

TAFELLAKENSETS
BADDOEKENSETS

verpakt in velerlei vorm en prijs!

Iets voor een St. Nicolaascadeau

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

SCHOENHANDEL

Dorpsstraat 4 _ Vorden

Drie vliegen in één klap
KOOP GOED EN VOORDELIG IN
KRANENBURG

Foor groot en klein
moet u bij Sessink zijn

Wij hebben een ruime keuze speelgoed o.a. poppen
auto's, gezelschapsspelen, enz. enz.

Ruime sortering luxe- en huishoudelijke artikelen.

Voor de Sint Nicolaas hebben wij een speciale
aanbieding stalen keukentrappen.
4-traps slechts ƒ 23,50; 5-traps slechts f 28,50

Komt u vrijblijvend kijken, wij staan altijd voor u klaar

Wij hebben

De Sint zegt:
Hoe u 't ook bekijkt,
U kunt 't niet zien . . .

U kunt niet zien hoe goed (of slecht)
een thermosfles is.
Daar moet u gewoon op kunnen vertrouwen!
EN DAT KUNT U . . .
als er

STABILOTHERM
op staat!

STABILOTHERM
'n thermosfles voor jaren, die
meer dan z'n prijs waard is!

Wapen- en sporthandel ^fc

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphensetveg - Vorden

Tips voor Sint
BERGMEUBELS
SALONKASTEN
BIJZETTAFELS
KAPSTOKKEN
THEEBEURZEN
FAUTEUILS
ENZ.

Grote voorraad en ... voordelig in prijs.
Uu' zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Nieuw voor Vorden
Op donderdag 3 december om
16.00 uur hopen wij onze

ZELFBEDIENINGS-
KWEKERIJ
te openen»

Nieuwstad 57 . Tel. 1987 «a 18.00 uur 1806

G. KLEIN HANEVELD

Pontiac horloges
een eigentijds begrip

Door elegance, precisie en
degelijkheid en natuurlijk:

2 jaar verzekerd
tegen alle risiko-s!

PONTIAC TIJD
JUISTE TIJD

HORLOGER

ZUTPHENSEWEG 15 - VORDEN - TELEFOON 1505

Voor leuke geschenken
zal de sint zeker

aan Pongers denken!

Speelgoed
o.a.

PLASTICANT

BOUWDOZEN

RAVENSBURGER SPELEN

MINISTECK

Elektr. apparaten
STOFZUIGERS

STRIJKIJZERS

MIXERS

HAARDROGERS ENZ.

KUNSTNIJVERHEIDS-

ARTIKELEN

LUXE HOUTWAREN

FIRMA

Verwarming
GASHAARDEN

ELEKTRISCHE

RADIATOREN o.a.:

DIMPLEX - INVENTUM

STRAALKACHELS

Glas- en aardewerk
OPBOUWSERVIEZEN

KOP- EN SCHOTELS

SIERPOTTEN

BLOEMVAZEN

Kookapparaten
GASKOMFOOR

KOOKPLATEAU

ELEKTR. KOOKPLAATJE

GASFORNUIS

HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN

BYOUTERIEëN

NIEUWSTAD

TEL 1474 VORDEN

VINDT BIJ ONS EEN RUIME SORTERING
VOOR DE HELE FAMILIE IN:

jumpers, vesten, steunkousen, nylons,
pyama's, nachthemden, dustcrs, schorten,
cocktailschorten e.a.

Hcrcnovcrhcmdcn. weekenders, zelf binders,
sokken (wol en crepe), nappa's.

Jongens, en meisjesondergoed, maiUots,
wanten, baby-artikelen.

Ook brengen wij allerlei leuk verpakte
artikelen zoals:

zakdoeken, baddockcn, washandjes, tafel-
lakens, lakens met slopen en leuke kinder-
zakdockjes.

Onze kollektie

HANDWERKEN
is ook de moeite waard om te bekijken.

Fa Looman
VORDEN



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT

in W
* «• T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

Sportieve
geschenken
die
vreugde
geven!

Echte jagerskijkers,
kontrastrijk, helder beeld. Hard
coated lenzen. Water en stofdicht
Merk Carton is iets bijzonders
Tiroler loden jagersjassen
voor dames en heren
Rijbroeken, Knickerbockcrs,
Lange pantalons in manc'hester
loden of kamgaren
Luchtbuksen en pistolen
in de betere merken
Pijlen en bogen
voor wedstrijden en voor jongens

Ruime keuze in
Boeken en romans voor jagers
ruiters en natuurvrienden

Glas, aardewerk en porselein
serviesgoed
met jacht en ruitersportmotieven

Ruitcrcaps, rijzweepjes, sporen,
rijlaarzen

Manchetknopen, dasspelden
sleutelhangers, sjaals en
hoofddoeken met mooie paarde-,
ruiter, of jachtmotieven

Grote sortering
OPGEZETTE DIEREN

Deze en vele andere sportieve
geschenken vindt u bij:

Wapen- en sporthandel

Martens
teeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

'AARDJE

ER STAAT WINST IN

Want u kiest nu een schitterende
keukenset hnet uweigen sterrenbeeld-
motief liefst f 4.- voordeliger. Een
keukendoek, een lief cocktailschortje
en 2 pannelappen, kosten
normaal 12.95 nu slechts

Verkrijgbaar in alle dierenriemen!

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

VOOR DE MIX!

kersen
brandewijn
van f 7,10 voor

f 6,50 per liter
zolang de voorraad strekt!

|fcrH Slijterij

Voor al uw St. Nicolaas-
geschenken
het adres: KOERSELMAN

Berkelmans

Voorradig vanaf maat 32 t.m. 46.

Prijs vanaf ƒ 35,90

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden
zoeken wij een nette

jonge dame
1M.V. likeurstokerij en wijnhandcl

Vetter & Co
Zutphen - Broederenkerkplein 17
Telefoon 05750-4017

PRACHTIGE
SINT NICOLAASGESCHENKEN

Papegaaien met kooi
Kanaries met kooi
Parkieten met kooi
Zebravinken met kooi
Hamsters met kooi
Goudvissen in kom
Sierschildpadjes in bakjes
Tropische vissen

Verder hebben wij een enorme sortering
VOGELKOOIEN en LIJSTAQUARIUMS

en een super sortering
HENGELSPORTARTIKELEN

Vogelvoederhuisjcs in alle prijsklassen
en:

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Asefdealer - Orgaspecialist

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Arnos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 . 23. 24)

Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Sint Nicolaas-
cadeaus

VOOR DE DAMES
een moderne PARAPLUIE
in lang en vouwbaar

VOOR DE HEREN
een parapluie, echt om een bui
mee af te wachten!

REEDS VOOR ƒ 9,50

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Sportief model met exclusieve ruitvoering, die
het sportieve karakter nog onderstreept. Als
bijzonder extra heeft deze jas gewatteerde
borststukken, waardoor de coupe toch ook een
zekere chic verkrijgt. Van zuiver wol in
4 kleuren.

198,-
Sportieve regenjas met vaste of uitritsbare
„Borgvoering". In diverse, doorgestikte modellen.

WATERPAS

Een handige lichte waterpas,
lengte 30 cm, norm. prijs 7,30 nu

tafelbankschroef, ideaal
voor de hobby-ist, bekbreed-
te 80 mm.
Normale prijs 27,— nu

16,75

UTILITY-MES

geschikt voor 1001 doeleinden,
met verwisselbaar mes.
Normale prijs 2,70 nu

1,75

bestaat uit twee metalen strips
met 8 bakjes. Handig voor allerlei
schroefjes, spijkers, knopen enz.
Normale prijs 11,95 nu

7,50

NOG ANDERE SPECIALE
SINTERKLAASAANBIEDINGEN

BANKSCHROEF
zwaar 80 mm bekbreedte 28,45
SCHROEVENDRAAIERS
set a zes stuks 11,90
SOLDEERBOUT
elektrisch 10,65
KLUSJESKAST 9,45
GEREEDSCHAPKIST 6,95
WATERPAS
hout, 40 cm lang 3,95
NIJPTANG 2,25

Voor gereedschappen en ijzerwaren:

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Sint Nicolaas
ccn zeer verstandig tnun.

weet dat hij bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

heel goed slagen kan

ƒ95,-

RAADHUISSTR„ VORDEN

Van harte welkom
Sint Nicolaas

IN ONZE
KUNSTNIJVERHEIDS-
WINKEL
Gewoonweg een gezellige

KIJK- EN KIESZAAK
Eé ding is zeker:
U raakt niet uitgekeken!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN

TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

SINT NICOLAAS KOMT
OOK OP HET HOGE

en vindt een ruime keus in

GASFORNUIZEN

KOOKPLATEN

WASAPPARATEN

KOELKASTEN ENZ.

Ideaal voor de keuken

EEN ETNA
MINI BIJZETKAGHEL
verwen daar uw vrouw eens mee
met Sint Nicolaas.

Ook in oncc sanitairafdeling zijn leuke ge-
schenken roa/.s zcephakjcs, handdoekrckjcs,
bekerhottders en:,

Loodgietersbedrijf

WILTINK
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter



De sportieve Sint koopt:
HELANCA TRAININGSPAKKEN
in prachtige kleuren, ook met bies

VOLLEY- EN VOETBALKLEDING

TURN. EN GYMKLEDING

ADIDAS VOETBAL-, GYM- EN
SPORTSCHOENEN

VOETBALTASSEN, SPORTTASSEN

KEEPERSHANDSCHOENEN

ZONNEKLEPPEN, BEENBESCHERMERS

AANVOERDERSBANDEN

SCHAATSMUTSEN, SJAALS,

SKIWANTEN

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

ATTENTIE ATTENTIE
SPECIALE AANBIEDING VOOR DE ST. NICOLAAS
Vrijdag 27 november en vrijdag 4 december op de markt te Vorden

CHOCOLADELETTERS Baronie 90 et nu 75 et
400 gram PEPERNOTEN 98 et nu 89 et
200 gram ROOM FONDANT

BORSTPLAAT 110 et nu 89 et
250 gram SPECULAASJES 89 et nu 79 et
4 brokken SPECULAAS De Graaf 130 et nu 120 et
GEVULDE SPECULAAS 109 et nu 98 et
BANKETSTAAF DUBBEL 110 et nu 98 et
250 gram AMAN. SPECULAAS 115 et nu 98 et
3 brokken AMAN. SPECULAAS 110 et nu 98 et
200 gram marsep. BOKKEP 125 et nu 98 et
200 gram EDEL MENAGERIE ... 110 et nu 89 et
200 gram MENAGERIE 110 et nu 89 et
l pak KLEUTËRTAAI 98 et nu 90 et

Zie verder onze grote sortering koeken, koekjes, krenten- en rozij-
ncnbrood, appelcarree's, appeltaarten, tompoczcn, chocolaterie en
snoep. En alles tegen zeer lage prijzen.
Vrijdag 4 december hebben wij een zeer grote sortering echte ban-
ketbakkersspeculaaspoppen, groot en klein.

Attentie Attentie
Verder beginnen wij te starten met op al onze snoep- en koekjes-
zakken een waardebon te drukken. Bij inlevering van 50 van deze
waardebonnen geven wij u 250 GRAM KOEKJES GRATIS.

T. W. Brethouwer Aalten

De kinderpuzzel kan nog steeds ingeleverd worden

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

maandag 30 november a.s.
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot da allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, fjzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, Iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

De dierenencyclopedie
en de Avonturen van de
mens

in weekafleveringen
zijn „in" bij de jeugd
ook Sint Nicolaas
weet dat, hij koop ze
bij:

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Te koop: G.o.h. Opel
Kadett luxe uitvoering.
Bouwjaar laat 1967, km-
stand 60.000; met aan-
hangwagen (vee-opzet).
En goed onderhoud, cir-
kelzaag met elektromotor
krachtstroom; huishoud-
kachel, 'hete lucht.
A. Woltering, Burg. Gal-
léestraat 18, tel. 05752-
1746

Voor al uw 'houten
speelgoed zoals:

Sjoelbakken
Poppenhuizen
Garages
Boerderijen
Stangenvoetbal
Kleuterspeelgoed

het adres:

KOERSELMAN
Verhuur

gclegcnheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen.
telefoon 2264

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
extra lage prijzen

G. Wc u Ie n Kranenbarg

VERSE HAANTJES
EN SOEPKIPPEN
WILD
munten uit door kwaliteit
l O eieren voor f l ,40

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Makel.- en assur.kantoor
/. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Een
GASAANSTBKER

is nog steeds een
gewild kadoo.

Sint Nicolaas vindt in
ons assortiment voor elk
wat wils
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jcugdpockcts

doet zelfs Sint Nicolaas
versteld staan
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Vele soorten

Tochtstrips

Tochtband
Dorpclstrips

Figuurzaagsets
F ijuurzaagbeugels
Figuurzaagtriplex

Figuiirzaagtekeningcn

bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

Schoolstraat 6 Vorden

Zeer moderne koüektic

ZELFBINDERS

MET POGHETTES
ook iets om in de
Sint Nicolaas-mand te doen!

H. LUTH
Nicuwstad - Vorden

Voor al uw praktische
geschenken,
het adres: KOERSELMAN

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. doorregen vlees

500 gr. balkenbrij
200 gr. tongeworst
200 gr. boterhamworst

500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst

Zaterdag

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade

Rund- kalfs- en varkensslagerij

260
225
345

075
110
80

50
120

308

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Voor KUNSTNIJVERHEID en
LUXE GESCHENKEN
het adres: KOERSELMAN

VOOR GE|fHENKEN

GROOT EN KLEIN
moet men bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Bestell-Nr.'49

$*P*£.

SCHOENHANDEL

Dorpsstraat 4 „ Vorden

Heden is van ons heengegaan, na een lang-
durig lijden, voorzien van de H. H. Sacra-
menten der Zieken, onze lieve vader en opa

HENDRICUS FRANCISCUS
HOUTMAN

weduwnaar van Grada Johanna Eikelkamp
voorheen van Maria Spann

in de ouderdom van 79 jaar.

Groenlo: Th. A. Houtman
L. Houtman-Straatmans

Groenlo: J. Overbekking-Houtman
J. Overbekking

Vorden: J. Wopereis-Houtman
H. Wopereis

Neede: G. Burgers-Houtman
H. Burgers
en kleinkinderen

Vorden, 24 november 1970
Hamsveldsezijweg 2

De Eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 28 november des morgens om 10.00
uur in de parochiekerk van St. Antonius van
Padua te Kranenburg. Daarna begrafenis op
het R.K. kerkhof te Kranenburg.
Op vrijdag 27 .november om 19.15 uur avond-
mis tot intentie van de overledene.

Voor al uw spellen - ook voor
ouderen - het adres:

KOERSELMAN

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden,
brengen ter openbare kennis van belangheb-
benden, dat in verband met een reorganisatie
van de gemeenschappelijke vleeskeurings-
dienst het .noodzakelijk is, dat de keuringen
van slachtdieren (keuringen voor en na het
slachten) met ingang van

1 januari 1971
alleen geschieden op

maandag,
woensdag en donderdag
met dien verstande, dat voor de weken waar-
in de nieuwjaarsdag, de dag waarop de ver-
jaardag van de Koningin wordt gevierd en
algemeen erkende christelijke feestdagen val-
len, zonodig in tijdig overleg met het hoofd
van de vleeskeuringsdienst een afwijkende re-
geling kan worden getroffen.

Vorden, 26 november 1970.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkcl

de sekretaris,
J. Drijfhout

Voor bestekken Sola - W.M.F,
het adres: KOERSELMAN

PORTO QUICK
de sorteerportemonnee van de televisie, nu

veel nieuwe modellen ontvangen.

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor al uw MERKSPEELGOED
het adres: KOERSELMAN

RLAUPUNKT
RADIO

TELEVISIE

PLATENSPELERS

BANDRECORDERS

T
Speciale Sint Nicolaas-aanbieding

antieke auto
met radio f 45.-

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813
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