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Veel belangstelling receptie
60-jarig Jong Gelre

Voor de receptie die zaterdagmiddag in hotel Bakker
door de afdeling Vorden van Jong Gelre ter gelegen-
heid van het 60-jarig bestaan werd gegeven, bestond
flinke belangstelling. Namens het kollege van b/w wa-
ren de beide wethouders G. J. Bannink en H. A. Bog-
chelman aanwezig.
De heer Bannink, die als eerste spreker het woord
voerde, sprak behalve als loco-burgemeester tevens na-
mens de school voor algemeen vormend en biologisch
agrarisch onderwijs (vroeger lagere landbouwschool ge-
heten). Hij ging allereerst in op het ontstaan van Jong
Gelre, waarbij hij o.a. het „zoet vrije" tussen de voor-
malige BOG en BOLH aanhaalde waaruit later Jong
Gelre is geboren. Voorts ging hij nader in op het sub-
sidiebeleid van de gemeente Vorden. Jong Gelre ont-
vangt geen subsidie, gezien de statuten van de vereni-
ging. „Toch hebben we hier als gemeentebestuur moei-
te mee en wordt er momenteel hevig aan de subsidies
gedokterd. Wel moeten we er voor waken niet te gauw
subsidies te verlenen (de heer Bannink doelde hier niet
alleen op Jong Gelre maar sprak hij over subsidies in
zijn algemeenheid). De kans bestaat dan dat we geheel
Vorden „opzadelen" door verhoogde belastingen. In elk
geval hoop ik, dat er wat betreft Jong Gelre spoedig

een eind zal komen aan al deze onzekerheden. Als
kleine pil voor de pijn die jullie nog steeds lijden, hier-
bij een envelop met inhoud", aldus de heer Bannink die
namens de landbouwschool eenzelfde kado overhan-
digde.
Vervolgens werd het woord gevoerd door de heer A.
G. Mennink, voorzitter van de afdeling Vorden van de
Gelderse Mij van Landbouw. J^ sprak bovendien na-
mens de twee afdelingen van flBoveco (Linde en Vor-
den) en namens de bedrijfsvt^ffgingsdienst Vorden -
Warnsveld. De heer' Mennink zei er van overtuigd te
zijn dat Jong Gelre een belangrijk steentje had bijge-*
dragen aan de vorming van dej^tttelandsjeugd. „Door
middel van het organiseren vai^Brkursies en kursussen
blijft Jong Gelre steeds bij de^Pren we kunnen er blij
mee zijn dat deze plattelandsjongerenorganisatie bur-
ger en boer dichter bij elkaar heeft gebracht", aldus de
heer Mennink die eveneens geschenken onder couvert
aanbood.
De volgende spreker die het woord voerde was de heer
G. J. Pelgrum, die sprak namens de Rabobank, de
coöperaties Vorden - Ruurlo en de zuivelfabriek te
Vorden. Hij vroeg zich af of Jong Gelre niet teveel de
image was opgeplakt van een amusementsvereniging.

Wat naar buiten wordt uitgedragen zijn de aankondi-
gingen voor bv. een Sint Nicolaasbal, Nieuwjaarsbal en
weet ik welke „ballen" nog allemaal meer. „Omdat u
als bestuur de scepter zwaait over diverse pluimages
uit onze samenleving, kan ik me voorstellen dat het
steeds moeilijker wordt een goede agenda samen te stel-
len. Ik hoop dat u daarin slaagt en ik adviseer u zorg
voor elck wat wills", aldus de heer Pelgrum die zijn
woorden eveneens vergezeld liet gaan van een envelop
met inhoud.
Namens de Marktvereniging in Vorden sprak sekreta-
ris J. van de Peyl. „Reeds in 1926 gaven wij als Markt-
vereniging 25 gulden subsidie aan Jong Gelre. Door al
die jaren is dit bedrag opgelopen tot ruim 5000 gulden.
Toen wij de eerste subsidie verleenden, was het ge-
meentebestuur reeds aan het zoeken of van haar kant
ook subsidie verleend kon worden. Momenteel wordt
nog steeds gezocht! Ik hoop dat ik het nog mee zal
maken dat ook de gemeente 5000 gulden subsidie geeft
hoewel ik dit ernstig betwijfel", aldus de heer van de
Peyl die twee enveloppes met inhoud aanbood (één na-
mens de badmintonklub).
De heer K. Rispens, hoofdbestuurslid van Jong Gelre,
deelde mee dat in de najaarsvergadering artikel l van
de statuten gewijzigd zal worden, zodat dit voor de ge-
meente Vorden een aanleiding zal kunnen zijn om toch
subsidie te verlenen. „De geest van Jong Gelre moet
worden voortgezet", aldus de heer Rispens die ook een
geschenk onder couvert aanbood evenals mevrouw Pel-
grum die sprak namens de afdeling Vorden van de Plat-
telandsvrouwen. Zij was Jong Gelre erkentelijk voor de
verzorging van de jaarlijkse toneelavonden.
Voorzitter B. van de Wey bedankte aan het slot alle
sprekers(ster) voor de giften en voor de positieve in-
stelling ten opzichte van Jong Gelre.

Genieën te nieuws
Burgemeester M. Vunderink houdt a.s. vrijdag spreek-
uur van 9-11 uur inplaats van 10-12 uur.

Denkt u aan het inleveren van de formulieren voor de
konsumenten-enquete in de ftbij ijssalon Boersma?

wMfE D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Zoals vorige week reeds aangekondigd, beginnen
wij deze week met een uittreksel uit de aanbiedings-
brief die burgemeester en wethouders bij de ge-
meentebegroting voor het jaar 1975 hebben opge-
steld.
Hieraan vooraf gaat echter eerst nog een uiteenzet-
ting over het verplaatsen van afrasteringen.

VERPLAATSEN AFRASTERINGEN
Nu door de dienst gemeentewerken diverse berm-
sloten worden schoongemaakt, blijkt, dat op veel
plaatsen de afrasteringspalen te dicht aan de in-
steek van de sloot staan, waardoor het machinaal
maaien wordt bemoeilijkt. Hieromtrent wijzen wij u
op artikel 144 van de algemene politieverordening
welke hier letterlijk volgt:

„Het is verboden binnen een afstand van 50 cm
uit de insteek van de bermsloten, welke in onder-
houd zijn bij de gemeente, draad, afrasteringen,
hekken of gaas te plaatsen of te hebben."

Wij verzoeken u - waar nodig - de afrastering
te verplaatsen. Door gemeentewerken worden op
verzoek nadere gegevens verstrekt.

DE GEMEENTEBEGROTING
Hieronder volgt de letterlijke tekst van burgemees-
ter en wethouders in de aanbiedingsbrief over de on-
derwerpen „gemeenschappelijke regelingen en ge-
westvorming" en „voorlichting en public relation".

Gemeenschappelijke regelingen en
gewestvorming
De raad heeft zich eind 1973 op grond van de ge-
gevens van het Bestuurskundig Onderzoek Oost-
Nederland (BON-rapport) uitgesproken voor een
mogelijke aansluiting bij het gewest Deventer/Zut-
phen. In vele vergaderingen tussen het dagelijks be-
stuur van het bestaande (kleine) gewest Deventer en
de 4 adspirant-toetreders (Lochem, Vorden, Warns-
veld en Zuphen) is getracht een koncept voor een
officiële gemeenschapelijke regeling te ontwerpen;
men is het eens geworden over grofweg 90 procent
van de ontwerpbepalingen, doch inzake plm. 10
procent van de omschrijvingen (voornamelijk finan-
ciële voorwaarden) is nog geen akkoord bereikt. De
verwachting lijkt ons evenwel gewettigd dat een
kompromis inzake de nog bestaande meningsver-
schillen kan worden bereikt. Wij zullen u hierover
zo spoedig mogelijk informeren.

P.S. Afgelopen woensdag ontving de gemeente de
„koncept-struktuurschets voor de bestuurlijke inde-
ling" van Nederland van de ministeries van Bin-
nenlandse Zaken en van Ruimtelijke Ordening.
Hierin wordt Vorden ingedeeld in een groter ge-
west, nl. dat van- de Stedendriehoek. In hoeverre
deze schets ook wet zal worden, en wat de konkrete
mening van de gemeente Vorden hierover zal zijn,
zal in de naaste toekomst nog moeten blijken.

Voorlichting en public relation
Onlangs vond de 100e aflevering van de rubriek
„Gemeentenieuws" in Contact plaats. Hoewel van-
uit de burgerij ook na verzoek - (nog steeds) geen
officiële reakties op de gemeentelijke publikaties
loskomen, hebben wij, vooral door mondeling ver-
kregen informatie, toch sterk de indruk dat de ge-
geven informatie doorgaans op prijs wordt gesteld.
Het blijkt in de praktijk niet altijd even simpel te
zijn om (voor een ieder) interessante gemeentelijke
wetenswaardigheden te vermelden; het komt dan
ook een enkele keer voor, dat met een bepaalde af-
levering slechts een kleine groep van belanghebben-
den en/of belangstellenden wordt bereikt. Dit mag
ons evenwel niet afschrikken om ook het komende
jaar de rubriek voort te zeten. Suggesties uwerzijds
(direkt of indirekt via de achterban, voor te behan-
delen onderwerpen zullen wij zeker op prijs stellen
en, zo mogelijk, gestalte geven.
Zoals onder het hoofdstuk „Kuituur, sport en so-
ciale aktiviteiten" vermeld, hebben wij o.m. ver-
dienstelijke sportmensen een officiële ontvangst be-

reid; daarenboven is ons kollege bij vele officiële
ontvangsten en soortgelijke gelegenheden vertegen-
woordigd geweest. Wij achten dit zgn. externe op-
treden van groot belang voor het imago van het ge-
meentebestuur en wij zijn dan ook voornemens om
dit optreden te kontinueren.
In hoeverre het naar buiten treden van het gemeen-
tebestuur (public relations) nog meer gestalte kan
worden gegeven en ook de burger meer bij het be-
stuur kan worden betrokken, is nog onderwerp van
beschouwing in ons kollege.
In de op 17 september jl. gehouden raadsvergade-
ring is door enkele leden aangedrongen op openbaar
making van de vergaderingen van de kommissies
voor advies en bijstand. Zoals ook u ongetwijfeld
weet, zijn aan de openbaarheid van kommissieverga-
deringen voordelen, doch ook zekere nadelen ver-
bonden.
In het kader van deze aanbiedingsnota menen wij
hierop niet verder te moeten ingaan. Eén opmer-
king moet ons echter van het hart.
In zijn rede tijdens het kongres van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten in mei 1974 wierp de
burgemeester van Hardenberg o.m. de volgende
vraag op: „Wordt de rol van de raad als hoogste
bestuursorgaan niet wezenlijk aangetast en uitge-
hold als alle belangrijke zaken in openbare kom-
missievergaderingen al zijn voorbereid, zodat de be-
handeling in de raadsvergadering in feite niet meer
is dan een legalisering van wat elders al in het sta-
dium van „in kannen en kruiken" is gekomen?"
De verordening regelende de taak, de samenstelling
en de bevoegdheid van de vaste kommissies van ad-
vies en bijstand zegt, dat de kommissievergaderin-
gen in de regel niet openbaar zijn. Een kommissie
kan echter in overeenstemming met ons kollege,
besluiten een vergadering in het openbaar te hou-
den. De verordening biedt derhalve de mogelijkheid
een proef te doen met openbare kommissievergade-
ringen.
Zo zouden wij, indien althans de leden van de kom-
missie voor gemeentewerken ook daarvoor voelen,
de vergaderingen van deze kommissie voor zover de
te behandelen punten dit toelaten, openbaar willen
maken. Naar gelang de opgedane ervaring kan dan
in 'n later stadium worden overwogen of al dan niet
op de ingeslagen weg moet worden voortgegaan,
waarbij tevens rekening kan worden gehouden met
ervaringen in andere gemeenten.

Volgende weekbehandelen wij enkele andere onder-
werpen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdien&ten

HERVORMDE KERK VORDEN
(Ie Adventszondag) 10 uur ds. H. Buitje uit Doetin-
chem, Jeugddienst. Koor: Destination uit Oldebroek
19 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kindernevendienst
19 uur ds. W. van de Kooy van Lochem

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541. ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo. telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : l O-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

BURGERLIJKE.,
STAND N

Geboren: geen.

Ondertrouwd: B. Regelink en E. Broekgaarden; H. J.
Fleming en H. J. Klein Bramel; W. Sligman en J. Ban-
nink; H. A. M. Penterman en C. Wonnink.

Gehuwd: geen.

Overleden: C. J. Louwrier, 75 jaar, weduwe van Wal-
laard; B. J. Brinkman, 51 jaar, echtgenoot van B. F.
Kuijpers.



MEER DAN ALLEEN VOORDELIG 4
5 DECEMBER VOORDEEL

SINTNICOLAASSCHUIM
grote baal van 109 voor

CHOCOLADE MENAGERIE
De Heer, bakje van 169 voor

GROTE TAAI TAAI POP
nu van 98 voor

79

CHOCOLADE LETTERS 110
elke 2e letter

PALACE PUZZEL
625 stukjes, nu

79

79

385

WAS VOORDEEL
OMO ZEEPPOEDER M„ 625
ZAK RADION »,„ 565.00 493
AJAX SCHUURPOEDER,., ta 49
LUX TOILETZEEP
SUNJA BADSCHUIM

3 stukjes, van 248 voor 198
489

SPEELGOED EN NONFOODS
VOORDEELTENT

PRACHTIGE SLAAPPOPPEN
van 895 voor

FRAAIE KOP EN SCHOTELS
sets van 3 stuks, van 695 voor

AARDEWERK MOKKEN
sets van 3 stuks, van 595 voor

PARTYSETS
(met 6 schaaltjes) van 325 voor

OLD TIMERS MINIATUREN
van 175 voor

AFWASBAKKEN
geen 160 of 125 nu

SIERBLOEMPOÏÏEN
set van 3 maten, van 900 voor

NOORSE SOKKEN
de laatste, van 695 voor

WUN-SHflRYGLAZEN
3 stuks van 345 voor

695

425

395

195

79

98

675

375

245

A&O GRAAG TOT UW DIENST * <
DAGVERS VOORDEEL

MAANDAG:

HACHEVLEES
300 gram

UIEN
2 kilo

DINSDAG :

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

GEKOOKTE BIETJES
500 gram

WOENSDAG :

VLEESGEHAKT
500 gram

RODE KOOL
500 gram

238

125

198

48

228

35

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER
Legner of Ganzeboom, deze week

BELLAC VIEUX 07 LITER
(met gratis cognacglas) van 995 voor

COINTREAU FRANSE LIKEUR
van 1795 voor

DON RAMON SHERRY
2 liter van 1495 voor

CAFÉ ORIENTAL
(GRATIS MOKKAKOPJE) van 15,50 voor

BERENBURGER
Ganzeboom, van 1095 voor

BLACK PRINCE WHISKY
van 1145 voor

945

795

1595

1295

1295

895

945

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232



VIVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSLAGER
goe/e slager

VARKENSFRICANDEAU
500 gram voor

HAMLAPPEN
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

«HAPPEN
500 gram

DOORREGEN RUNDERLAPPEN
500 gram

HAMBURGERS OF GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks voor

MAANDAG: Bij een rookworst (grof of fijn)

500 GRAM ZUURKOOL GRATIS

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

HAMWORST
150 gram

TONGEWORST
150 gram

BLOEDWORST
150 gram ,

ECHTE LEVERWORST
250 gram ,

Uit onze moderne /jj
•BB • • • • • OHM • £• BEU Mt. •• • • BR M ^^ f J-

ZUIVEL-AFDELING « i
HALFVOLLE MELK ,/ !i:.
KARNEMELK ,£,*, *..
HOPJES VLA 1/2
YOGHURT i/i.,.

(•'• i \

w]
ifépj

t±c\69
£f\69
59\J&

89W w

2 kilo

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
W l l LU T 500 gram

lïAhlUr LlltllDoyennedeComicel kilo ...

UIEN EXTRA KWALITEIT
NET MANDARIJNEN
HUTSPOT KANT EN KLAAR
WITTEjjflOL
Maandag en dinsdag:

GESNEDEN BOERENKOOL ™ .»
IMPORT ANDIJVIE

1 kilo nu

500 gram

98
78

Kassakoopje! Deze week GEVULDE SPECULAAS 250 gr. nu

KOFFER OMO
van

785 voor

WASVERZACHTER

2 litersfles

NUTRICIA CHOCOMEL

van 152 voor

BEAULIEUWIJN
3 soorten

van 430 voor

MET GRATIS PRACHTIG WIJNGLAS

PEDRO DE RAVELLA MONTILLA

3 flessen

ROOMBOTER

250 gram, onze prijs

VIVO HALVARINE

per kuipje

775

'OUWEHAND' ZURE HARING

grote pot nu 289

DIEPVRIES
BOERENKOOL
Groko, 450 gram
van 165 voor

RODE KOOL
Groko
van 150 voor

PATAT
1000 gram
voor

PICCOLO KNAKWORSTJES

onze prijs

SURINAAMSE GEBROKEN RIJST•
1000 gram

SULTANA ROZIJNEN

van 95 voor

HEERLIJKE KERSTSTOL

voor

TOMATENSOEP
heel blik van Unox

van 130, onze prijs ...

EDET TOILETPAPIER

4 rol

CHOCO FRIS

1 liter van 119 nu

OMO VOORRAADVAT

normaal 1695 nu

Groente- en vleesaanbiedingen

zijn geldig tot en met 30 november 1974

Grote bus Odorex 650 - 2e bus GRATIS



Makkelijke
autocoat.
1239,-.

Visser
vindt dat 'n coat
wel's wat andere
mag hebben...

dat hoeft dan nog geen
bonte kermistent te zijn.
U wilt wel 's wat anders dan dat
hele gewone. Maar niet te gek.

) Gewoon om lekker te dragen.
Kijk 's in onze Fortex-kollektie:
net iets anders.
Echt iets voor u...

Fortex-nét even anders
MODECENTRUM

~~' VORDEN-TEL(05752) 1381

Maandagmorgen geopend

hele gewone!

PREMIE
18 NOVEMBER 1974 TOT EN MET 7 MAART 1975

Onderhouds-, binnenschilder- en behang-
werk dat minstens 3 mandagen vergt
f 20,— PER MANDAG

Vraagt vrijblijvend inlichtingen

H.WUESTENENK
Schildersbedrijf - Het Hoge 33 - Vorden - Telefoon 1377

Vrijdag 29 november
staan wij weer op de markt met een zeer grote sortering:

CHOCOLATERIE - SNOEP - DROP
KOEKJES - CAKE - KRENTEBROOD enz.
Speculaas koekjes 250 gram 125

500 gram 210
Speculaasbrokken 6 stuks 500 gram 190
Speculaasmolens 18 stuks 190
Gevulde speculaas 2 plak. a 500 gr. 190
Chocolade menagerie ... 200 gram 170
Edelweis menagerie 250 gram 165
Roomfondant borstplaat 200 gram 125
Sigaartjes of trekwerk ... 250 gram 95
Chocolade sigaretten 3 doosjes 95

CHOCOLADELETTERS BARONIE
per stuk 110 2 stuks voor 165

Als extra attraktie:

ROOMBOTER BANKETLETTER 940
a 400 gram, 1e kwaliteit

Alles tegen abnormaal lage prijzen en 1e kwaliteit !

T. W. BRETHOUWER
POLSTRAAT 45 - AALTEN TEL. 05437-3916

Voor mooie

f Sint Nicolaas
kadoos
EN ALLE ELEKTRISCHE
APPARATEN
VERLICHTING
KLASSIEK EN MODERN

Elektro Technisch Installatie Buro

DEKKER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2122

Geven voor Leven
a. s. vrijdag 29 november 1974

U kunt de stand volgen bij :

HENK VAN ARK
KOERSELMAN
VISSER
WIEKART
in de Burg. Galleestraat

TV Ld. winkel aanwezig

Mevrouw Feith 'De Belten'
Wildenborchseweg 15, Vorden

zoekt:

EEN MEISJE
voor de periode van 24 december tot
2 januari, dat haar kan helpen met
de verzorging van haar invalide
spastische dochter, van 10-5 uur.

Telefoon: 05752-6607

BIJOUX
KOERSELMAN

VOORDEEL KADOTIPS
LUXE FLES BOUQET

eau de toilet van 8,95 voor ... 5,95

ACOSY BADZEEP
van 5,50 voor 3,25

3 STUKKEN TRES CHIC ZEEP
in luxe kassette van 4,65 voor 3,95

HANDSPIEGEL
van 2,95 voor 1,95

FA DOUCHESCHUIM
van 10,75 voor 7,55

SKAI TOILETTAS
van 4,95 voor 3,75

BEAUTY DOBBELSTEEN
van 3,95 voor 2,75

MENNEN AFTER SHAVE
met verstuiver van 10,75 voor 5,75

GROTE TOILETTAS
van 6,95 voor 4,95

BEUGELTAS
van 4,95 voor 3,50

GROTE TOILETTAS EN BEUGELTAS
nog voordeliger 7,95
enz. enz. enz.

Zie ook onze etalages voor meer
kadotips !

GROTE SORTERING
BLOKKAARSEN

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal & Zn - gedipl.
drogisten - Dorpsstr. 9 - Vor-
den - Telefoon 05752-1301

Tarwebloem, Amandelen, Suiker
Eieren en Roomboter

van deze natuurlijke grondstoffen
zonder verdere toevoegingen, bakken
wij uw

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

tussen 6 en 7 uur geopend

1914
1974

JONG GELRE

Revu
Wegens enorm sukses nogmaals, ter
gelegenheid van het 60-jarig bestaan

GROTE REVU
op zaterdag 30 november met mede-
werking van de

SCHADDESTEKKERS

Aanvang 8 uur in zaal Schoenaker Kranenburg
Kaarten in voorverkoop bij si garenmagazijn
G. W. Eijerkamp d ƒ 4, - .
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GEMEENTE VORDEN GAAT
ONROEREND GOED BELAS-
TING INVOEREN IN 1976

Tijdens de dinsdagavond gehouden gemeenteraadsver-
gadering besloot de raad van Vorden de onroerend
goed belasting in 1976 in te voeren. Deze onroerend
goed belasting gaat de gemeente extra inkomsten op-
leveren zonder dat de bestaande belastingdruk op de
Vordense burgerij in zijn totaliteit erdoor wordt ver-
zwaard. In de raadsvergadering van 29 oktober is be-
sloten dat de OGB in Vorden op basis van de heffings-
grondslagwaarde wordt geheven. Toen hebben b&w ter-
loops opgemerkt nog geen direkte behoefte aan verho-
ging van de inkomsten uit het plaatselijk belastingge-
bied te hebben.
Het kollege stelt: wil men voor een juiste vaststelling
van de belastingaanslag gegevens van de belastingplich-
tige hebben, dan is deze tot het verstrekken daarvan
verplicht zodra de OGB verordening in werking is ge-
treden. Vandaar dat burgemeester Vunderink ervoor
pleitte de verordening nog dit jaar vast te stellen.
Het waardetotaal van de Vordense bevolking wordt
getaxeerd op 190 miljoen gulden. Om die waarde wer-
kelijk te laten taxeren besloot de raad een ton beschik-
baar te stellen. Het belastingtarief zal, zoals de zaken

op dit moment bekeken kunnen worden, betrekkelijk
laag zijn. Zoals bekend wordt een bedrag vastgesteld
voor elke drieduizend gulden van de waarde van de wo-
ning c.q. bedrijfsgebouw. In Vorden zal dat uitkomen
op ƒ 5,99. Volgens de verhouding eigenaar/gebruiker
15 : 12 komt dat neer op ƒ 3,33 per 3000 gulden voor
de eigenaar en ƒ 2,66 per 3000 gulden voor de huur-
der/pachter (gebruiker).
In haar prea-advies gaven b&w een voorbeeld van de
berekening. Een woning in het dorp heeft een belast-
bare huurwaarde van ƒ 137, — . Voor de woning be-
taalt de eigenaar-gebruiker aan wegenbelasting, riool-
aanlegbelasting, grondbelasting en personele belasting
ƒ 169, — . Volgens het systeem van OGB zou men op
ƒ 119,80 komen.
De heer Geerken (CDA) vroeg of er wat betreft de
taxatie van boerderijen voldoende specialistische kennis
van de zijde der taxateurs aanwezig is. De heer v.d.
Wall Bake (VVD) uitte zich in ongeveer dezelfde be-
woordingen en bepleitte dat er toch nauwlettend op
wordt toegezien dat de verhoudingen niet scheef komen
te liggen. De heer Bosch (PvdA) sloot zich bij de vo-

rige sprekers aan. Hij wilde zich niet „ophangen" aan
de ƒ 5,99. Eerst de taxaties afwachten, zo meende hij.
Burgemeester Vunderink kon zich de vragen van de
raadsleden indenken. „Wij zullen er vanzelfsprekend
naar streven dat voor iedereen dezelfde norm wordt
gehanteerd. Ook hij hoopte op taxateurs die van alle
markten thuis zijn. De heer Geerken kreeg desgevraagd
te horen dat beroep mogelijk is. In eerste instantie bij
het kollege, in tweede instantie bij het gerechtshof.

VASTSTELLING VERGOEDINGEN
Behalve het agendapunt onroerend goed belasting kwa-
men er dinsdagavond enkele punten aan de orde zoals
voorlopige vaststelling en uitgaven openbaar kleuteron-
derwijs over 1973; idem openbaar lager onderwijs 1973
en vaststelling vergoeding kosten van het handwerkon-
derwijs ten behoeve vand e bijzondere school Het Hoge
over het jaar 1973. Al deze voorstellen werden als ha-
merstukken afgedaan evenals het voorstel van b&w om
plm. 25 vierkante meter grond te verkopen aan de
PGEM voor de bouw van een trafohuisje in plan Brin-
kerhof.

Nedac schenkt
5000 gulden
voor een aula

Het zal wel niet vaak voorkomen dat burgemeester M.
Vunderink tijdens een receptie een cheque van 5000
gulden wordt overhandigd. Dit overkwam hem wel vrij-
dagmiddag tijdens de feestelijke opening van de Nedac
magazijnen. President-direkteur Jac. H. de Jong stelde
het bedrag beschikbaar aan het gemeentebestuur en het
te zien als het aanloopkapitaal voor een in Vorden te
bouwen aula. Burgemeester Vunderink nam deze geste
blij verrast in ontvangst.

De heer De Jong stortte eveens 5000 gulden in de pot
van het door hem opgerichte stichting wereldontwik-
kelingsfonds. De bedoeling van dit fonds is, dat on-
dernemers hierin één procent van hun jaarlijkse winst
storten. Onder andere wordt gedacht de verkregen gel-
den te bestemmen voor de verbetering van de landbouw-
methoden in de hongerende gebieden in de Derde We-
reld.

Tijdens de receptie, die zeer druk werd bezocht, ont-
hulde de heer De Jong een klok die gevat was in het
bedrijfsembleem (Sorbo de stier). Dit geschenk aan-
geboden door het personeel, werd aan de direktie over-
gedragen door de verkoopleider de heer H. de Jonge.

Tijdens de receptie kwam de Vordense karnavalsver-
eniging De Deurdreajers met Prins Paul de Eerste en
zijn gevolg ook gelukwensen aanbieden en dekoreerde
hij de heer De Jong in de Prominentenorde van de ver-
eniging voor zijn aandeel in de gemeenschap van Vor-
den terwijl mevrouw De Jong bloemen werden aange-
boden. Ook de beide plaatselijke muziekverenigingen
Concordia en Sursum Corda brachten een muzikale se-
renade.

Vrijdagavond vond er in de magazijnen een gezellig
diner-dansant plaats voor personeel en genodigden.
O.a. werd hieraan medewerking verleend door het
Cocktail Trio, Martine Bijl, Bueno de Mesquita, The
Family en de Chico's. Een dansorkest o.l.v. Jan Goris-
sen zorgde er voor dat ook de beentjes geregeld van
de vloer konden. Onder de talrijke gasten waren o.a.
aanwezig de bekende cineasten Jan en Rita Huiskes.
Ten behoeve van de aktie Geven voor Leven overhan-
digde de heer De Jong Rita Huiskes een bedrag van
1000 gulden.

Het personeel van de Nedac werd deze avond evenmin
vergeten door de direktie. Onder het motto: ,,Wat is
een direktie zonder medewerkers" maakte de heer De
Jong bekend dat het bedrijf tussen 20 december en 2
januari gesloten zal zijn. De vijf werkdagen die hierin
vallen wordt het personeel geschonken.

Jong Gelre
'60 jaar jong'
Onder het motto „60 jaar jong" bracht de afdeling
Vorden van Jong Gelre vrijdagavond en zaterdagavond
een revue ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van
de vereniging. De belangstelling voor deze avonden,
die in zaal Schoenaker werden gehouden, was goed.

Het programma omvatte een vijftiental nummers die
over het algemeen goed werden gebracht en die duide-
lijk naar voren lieten komen hoe het Jong Gelre in deze
60 jaren is vergaan. De dekors en verdere aankleding
van het toneel was bijzonder goed verzorgd evenals de
kostumering. De goochelakt van Mr. Black Magie die
o.a. in het programma voor de pauze werd gebracht,
sloeg zeer bij het publiek aan, terwijl de dans- en zang-
nummers een leuke afwisseling vormden op de schets-
jes.

Het programma na de pauze begon met het zeer sterk
gespreid^ tonee l s tuk j e ,,Profiteurs der maatschappij"
waarbi j duidelijk de draak werd gestoken met het ar-
beidsklimaat in ons land. De ene helft werkt voor de
andere helft. De regie van deze revue (a.s. zaterdag

wordt deze voor de derde maal opgevoerd) was in han-
den van de heer E. Klumper. Mevrouw van Zand voort
en Gijs van Schoonhoven zorgden voor de muzikale
begeleiding. De dansjes waren ingestudeerd door mej.
Henny van Muijen en de fam. te Winkel „tekende"
voor de grimering terwijl ook de dansgroep De Knup-
duukskes medewerking verleenden d.m.v. het beschik-
baar stellen van hun klederdracht.

Toneelstuk en musical
O.L.S. trok 450 bezoekers
De jaarlijkse feestavonden van de openbare lagere
dorpsschool die dit weekend gedurende twee avonden
in het Jeugdcentrum werden gehouden, trokken maar
liefst ruim 450 bezoekers. Deze talrijke aanwezigen
zullen er beslist geen spijt van hebben gehad want de
leerlingen van de zesde klas die deze avonden verzorg-
den, brachten een programma dat zeer in de smaak
viel. Niet alleen de leerlingen van de zesde klas maar
ook de lagere klassen droegen een belangrijk steentje
bij, want ,,de kleintjes" van de school hadden voor

prachtige versieringen gezorgd die een ekstra feestelijk
tintje aan het geheel gaven.

Voor de pauze werd een toneelstuk opgevoerd getiteld
„Bartje de bezembinder". Dit s tuk, waarin het oude
mannetje Bartje toch zo dolgraag naar een „oud man-
netjeshuis" wilde, werd zeer sterk gespeeld. De rollen
die Bartje en Mottege speelden, waren beslist niet ge-
makkelijk. Het was opvallend te zien en te horen hoe
de jongelui het er afbrachten, waarbij toch zeker een
kompliment aan het adres van het onderwijzend perso-
neel op zijn plaats is.

Na de pauze was het de beurt aan ,,Radio-musical
Flierefluiter". Deze musical waarin ..zwijmelende zach-
te Zarah" smartlappen ten gehore bracht, werd leuk
gespeeld. Zoals het ook bij de echte radio het geval is,
gingen er ook bij Radio Flierefluiter stemmen op om
meer en meer af te stappen van de smartlappen en over
te gaan naar een iets moderner genre. Daarvoor zorgde
dan ,,Kleine Jopie", die tot grote hilariteit van het
publiek enkele gevoelige ,,hits" ten gehore bracht. Ook
de , Hitstompers" lieten zich niet onbetuigd.

De heer J. Bosch, die namens de ouderkommissie woor-
den van dank sprak, deed een ernstig beroep op het
onderwijzend personeel op de ingeslagen weg voort te
gaan.

EEN
INDIANEN-
VERHAALTJEN
Nee, niet uut de jongesbuuke, moar een old verhaal-
tjen uut et gewone léven. En werkelek gebeurd ok nog.
Die Indianen woonden doar op de groote vlakten van
Amerika. Ze leefden van de jacht op een soort buffels.
Dat liekt ons nou misschien wel mooi, moar umdat die
beeste ok .al niet op eur bleven stoan wachten, mo'w
ons moar niet veurstellen dat die mensen een makkelek
léven hadden. A'j alleene die afstanden moar es rek-
kent. Stel ow veur da'j in Amsterdam woont en deur
et lange gres noar Keulen mot urn een koe te vangen.
En dan met de wèèrels op de nekke weer op huus an.
Of geregeld met de beeste met verhuuzen . . .

Ze mossen et met eur eigengemaakte gereedschap na-
tuurlek veurnamelek hemmen van de buffels die ze et
makkelekste bi'j de hoed konnen kommen - de olden
en de achterblievers. Dat was eur gelukke, want zoo
bleef de buffelstand op peil en konnen ze an et jagen
blieven. Totdat ze kennis kregen an de blanken. En an
de techniek. Ze kregen geweern um met op jach te
goan. En toe moar schieten dat et een lust was. Veur
eur wazzen de „welvaartsjoaren" anebrokken. Ze had-
den et nooit zoo goed ehad. Dat de tröppe buffels klei-
ner wodden zei eur - zoo at et liekt - niks. En toe
et met de buffels gebeurd was. was et ok met de In-
dianen afeloopen. Wat d'r nog an Indianen en buffels
oaver is, is moar een bewies dat ze bestoan hebt . . .

En wi'j natuurlek moar denken: „Och ja, dat wazzen
domme onbeschaafde Indianen - zooiets zol ons na-
tuurlek niet oaverkommen." Moar de televisie hef ons
wel anders eleerd. Doar hadden ze een stuk of wat
vissers an et woord. Vrogger hadden die mensen et ok
niet makkelek. Ze gingen op goed gelukke met zeil-
schepe de zee op. At 'r gien wind was kwammen ze
niet van de plaatse - te volle wind was lèvensgeveur-
lek. En dan de netten moar uutgooien - op hoop van
zegen. Vissen zwemt in groote tröppe, 't was vake
alles of niks . . .

Moar ok veur disse mensen wazzen bettere dage weg-
eleg. D'r kwammen grootere schepe met een motor en
ze konnen varen zoo at ze wollen. In 't laatste wazzen
ze zoo wied dat ze van uut vliegmachiens met radar
de vis opzochten. Wat een léven bi'j as vrogger. Moar
ok veur de vissers gruujt de beume niet tot in d'n he-
mel. D'r wier alarm eslagen - et vissen wier te slim
emaakt - volgens de rapporten ging de visstand ach-
tcruut . Van hoogerhand gingen ze oaverleggen - re-
geern is veuruutzien! Ieder land kreeg et porsie toe-
ewezen dat ze mochten vangen. En doar wazzen die
vissers niks oaver te passé. Et ging net zoo mooi - ze
hadden goed verdiend, dat zeien ze zelf. D'n eenen had
al een schip van een paar miljoen gulden. Dat feest
mos deurgoan. Van die oaverbevissing gleuven ze niks

i niet van plan zik an die afspraak te
steurn. Niet dat ze met feiten en cijfers kwammen, nee
et passen eur gewoon neet! . . .

Wat kan een mense toch onredelek wezen, veural at de
por'.emonèè d'r an te passé kump. Zo'n afspraak um
et met et vissen wat kalmer an te doen maakt ze toch
niet veur de flauwekul. Van de televisie wazzen ze ok
fout - ze hadden d'r een man bi'j motten uutneugen
um eur (en ons) et hoe en woarumme van die afspraak
uut te leggen. Die had dan meteene dit verhaaltjen van
die Indianen konnen vertellen. Dat zol in onze tied
locl i wel es goed wezen, en doar hoeve wi'j die vissers
niet allèène op an te kieken . . .

d'n Oom

Ouderavond
Vrijdag 15 november j l . hield de openbare basisschool
Linde haar najaarsouderavond. Voor de aanvang was
er voor de ouders gelegenheid het werk van hun kin-
deren in te zien, waarvan goed gebruik werd gemaakt.
Hierna kwam het huishoudelijk gedeelte, waarbij de
voorzitter allen hartelijk welkom heette. De notulen
werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Bij
de mededelingen bleek dat de schooljeugd ƒ 458, —
aan kinderpostzegels en prentbriefkaarten had ingeza-
meld. Bij de verkiezing werden de twee aftredende le-
den bij akklamatie herkozen.
Na de pauze hield mej. Nijhoff, direktrice van de chr.
huishoudschool, een lezing met dia's over het onder-
wijs dat aan deze school wordt gegeven. Het werd een
boeiend betoog. De voorzitter dankte de inleidster en
de ouders waarna hij de vergadering sloot.

Ouderavond
In zaal Smit werd een avond belegd waar de ouders
van leerlingen van de kleuterscholen De Springplank
en De Timpe waren uitgenodigd. De heer E. Snoeijink,
voorzitter van de kommissie, kon aan het begin van de
avond een groot aantal bezoekers welkom heten.
Uit het financieel overzicht bleek, dat er een groot ex-
ploitatietekort is ontstaan, wat veroorzaakt is door de
steeds stijgende prijzen van papierwaren en materialen
en het niet verhogen van de overheidssubsidie. In ver-
band met de integratie werd voor deze avond het on-
derwerp: „lezen op de kleuterschool" behandeld. Hier-
voor was uitgenodigd de heer R. Ketelaar, medewerker
van de Stichting SADOG (School Advies Dienst Oost-
Gelderland). In verband met dit onderwerp waren ook
de onderwijzeressen van de lagere school aanwezig. De
spreker memoreerde in zijn toelichting dat 80 procent
van de scholen begeleid werden door de SADOG. Door
middel van dia's werden verschillende aspekten van het
leren lezen behandeld. Na de pauze werd van de gele-
genheid om vragen te stellen druk gebruik gemaakt.



Radikale
opheffings uitverkoop
met toestemming van de Kamer van Koophandel van 21 november tot 20 februari 1975
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We moeten onze totale voorraad helemaal kwijt. Ja, u
leest het goed 'de totale voorraad' dus ook de

l

allernieuwste zojuist
pas ontvangen najaars/winterkollektie

Dames en herenschoenen, Jongens en meisjesschoenen
Bootee's voor iedereen, voor jong en oud
Leren knielaarzen, kortere leren laarzen, bontlaarzen,
rubber kleuterlaarsjes in alle leuke kleuren, werklaarzen
hoge werkschoenen van Fut of Hevea, Quick zaalsport-
schoenen en voetbalschoenen

Maar ook kousen, sokken, panty's, schoenonderhouds-
middelen, veters, lederwaren, tassen, sporttassen,
kortom te veel om op te noemen met kortingen van

15PROC. 20PROC. 30PROC.
40PROC, 50PROC; 60PROC.

P.S. Koop nu reeds uw Piedro sandalen, Fut sandalen en tien-
tallen andere soorten zomerschoenen tegen de winterse
(lage) prijzen !

l
l

! Schoenenhuis JANSEN
| (H. SMEETS) Dorpsstraat 34 — Vorden

ll |

vind je mensen die op
„meubelekspeditie" zijn.
Jammer, want 't is allemaal zo
mooi dichtbij.
Kom maar 's bij ons kijken
en ontdek een fantastisch fijn
assortiment in klassiek
en modern.
U hoeft er echt niet ver voor
en wat de service betreft...
liever hier dan ginder.

wim polman b.v.
Dorpsstraat 22 - Vorden

Te ko^: melkbussen.
J. Vruggink, A 31, Ruurlo
telefoon 05736-247

'ONNEN
OVERGOOIERS
BLOUSES

Nergens voordeliger dan
rechtstreeks van
CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
De grote maten specialist

Indien nodig wordt
naar maat gemaakt

Zutphenseweg 29 - Vorden
Maandagmorgen en woens-
dagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

SPECIAALZAAK

g Vordense Markt)
l Vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur is

^ ^y

! W

S//if Nicolaas
weer op de markt aanwezig !

Hij heeft verrassingen voor groot en klein

ZAAK

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Doe uw Sint Nicolaas inkopen

in Vorden, want daar wacht

Geen puzzel meer!
Alleen uw naam invullen en u doet mee in de

Grote Sint
Nicolaas-aktie

Prijzenpot f 10.000,-
Vraag naar uw waardecoupures !

Gereedschappen

HANDZAAG
7,35 nu 4,95

COMBISCHAAFJE
„David" 6,75 nu ... 5,50

METAALZAAG-
BEUGEL 8,50 nu ... 6,20

HOBBYVIJLEN
twee vijlen met vier
mogelijkh. 11,25 nu 8,30

OPBERGDOZEN
twee stuks
van 12,50 nu 9,05
BOOMSNOEIZAAG
met verwisselbaar
zaagblad 13,50

POMPSCHROEVEN-
DRAAIER 17,95 nu 13,95

BANKSCHROEVEN
vanaf 18,95

Stereo RADIO/GRAMMO-
FOONKOMBINATIE
,,Grundig" zonder
boxen 937,- 710,-

Stereo PLATENSPELER
,,Telefunken" liftoma-
tic-systeem met
boxen 263, - . 235,-

DOPPENDOOS
negentiendelig 26,10

SLAGBOORMACHINE
13 mm AEG
toerental: mechanisct
elektronisch, tra
loos; met gratis kabel-
haspel, boren en
pluggen 359,-

BOORMACHINE
„Metabo" viergang
klopboormachine met
cirkelzaag hulpstuk.
Jubileumaanbieding
405,- nu 298,-

BOORMACHINE
,,Metabo" tweegang
klopboormachine 10
mm boorkop
209,50 nu 189,50

BOORMACHINE
„Black and Decker"
twee snelheden met
klopinrichting, kom-
pleet met cirkelzaag en
vlakschuurhulpstuk
187,- nu 157,-

Televisie-Radio

Stereo luisteren

Stereo TUNER/

VERSTERKER

„Schaub Lorenz"
2 x 30 Watt zonder
boxen 968,- 745,-

Stereo CASSETTEDECK
„Schaub Lorenz"
HiFi kwaliteit 425, - 559, -

En nog meer van deze stereo-
aanbiedingen kunt u bij ons
horen en zien.

STEREO LANGSPEEL-
GRAMMOFOON-
PLATEN
Ons sortiment is sterk uit-
gebreid en biedt een royale
keus. Ook muziekkassettes
zijn in voorraad.

TAFELRADIO
,,Erres" moderne mo-
no-radio op lichtnet
229,- nu 189,-

DRAAGBARE RADIO
,,Erres" voor batterij-
en/lichtnet met een
geweldige klank
249,- nu 199,-

RADIO/KASSETTE-
REKORDERS
in veel uitvoeringen en
prijzen vanaf 259, -

KASSETTEREKORDERS
mono-uitvoering, ge-
heel kompleet vanaf 139, -

Elektrische apparaten

HAIRSTYLER
,,Remington"
49,50 nu 39,95

HAARDROOG-
BORSTELSET
,,Braun" 75,- nu ... 65, -

HAARDROOGKAP
„Kolorick" 62,75 nu 49,95

LADYSHAVE
„Philips" 57,25 nu 47,50

WANDKLOK
„Krups"
batterijvoeding 49,-

WEKKER
„Remington" 24-uur
wekker met sluimer-
knop 59,50 nu 53,50

STRIJKER
„Erres" lichtgewicht 27,50

STOOMSTRIJKER
„General Electric" ... 47,-

MESSENSCHERPER
ook voor scharen
27,95 22,95

HANDMIXER
„Inventum" 64,75 ... 57,95

KOFFIEZETAUTOMATEN
vanaf 54,50

Bij aankoop Philips
kofïiezetter Irish cof-
feeset voor maar 7,95

BROOD/VLEES-
SNIJMACHINE ... 79,-

STOFZUIGERS
verschillende merken
vanaf 159,-

SCHEERAPPARAAT
„Philips" Special met
drie scheerkoppen
94,50 nu 80,-

SCHEERAPPARAAT
„Remington"
89,50 nu 62,50

Huishoudelijk allerlei

KEUKENROLHOUDER
met folihouder, mo-
derne kunststofuitvoe-
ring 19,95 nu 9,95

BROODTROMMEL
schuifmodel 21,50 nu 9,95

PEDAALEMMER
met binnenemmer
17,50nu 11,50

WANDWEEGSCHAAL
weegt tot 3 kg 24,50

DIEET-
WEEGSCHAALTJE 4,95

PERSONENWEGERS
vanaf 14,95

GROENTENHAKKER
fijne keukenhulp 9,95

SMULPOT
aardewerk, voor in de
oven 70,70

KOOKBOEK JES
in handig pocketform. 4,90

KRUIDENREK
met twaalf gevulde
potjes 18,90

SLASCHAAL
geperst hout 6,95

COMPOTESTEL
glas, zevendelig 5,95

VIJFVAKSCHAAL
voor zoutjes 5,50

THEEMUTS
MET MANDJE 12,95

PANNENSET
emaille met vrolijke
decors 95, -

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Voor kompleie en akkurate verzorging van alle voorko-
mende schilderwerkzaamheden, zowel nieuw als
onderhoud :

SCHILDERSBEDRIJF
VAN DER WAL B,V;
Telefoon 05752-1208 b.g.g. 2039 - HET HOGE 3 - VORDEN
Voor Wichmond: JAN DERKSEN - Telefoon 05753-1283

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Maandag 2 december

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit
14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:
wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer" en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders)
van ƒ 7,50 tot ƒ 15, - , melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd
en waterdicht), koppels enz.

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

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in 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,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39
vanaf ƒ 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 23,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

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

F* W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD1
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

De oude.maar o zo
l)ij-de-tijdse g'oedheiligman. Vindingrijk en

kreatief, vooral als het gaat om
huiselijke gezelligheid, vooral

omstreeks zijn verjaardag.
Daarom treft u hem

geregeld in de
woonboetiek,

die vooral nu kadoboetiek is ...
Met grote trefzekerheid kiest hij uit het rijke

kleurige wereldje, tjokvol kleine
woonwensen. Bij voorkeur het héle

aparte, het verrassend originele,
zoals hij dat bij dns vindt.

Vorden, Dorpsstraat 22

DAT DE SINT DAAR
NIET AAN GEDACHT HEEFT!

Natuurlijk:

bloemen horen er
Van uw vakman-bloemenspecialist:

BLOEMEN FRUIT

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 5 - VORDEN

Telefoon (05752) 1334

Natuurlijk ook voor andere gezellige dingen

Sint Nicolaas
die goede man, weet

dat hij bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

l_ slagen kan!

Wilt u leuke huishoudelijke
tips voor onderhoud en
karweitjes ?

KOOP DAN ONZE
GEZINSKALENDER
VOOR 1975

hij staat er boordevol
van !

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Geef eens wat anders

geef een kadobon
voor een

schoonheids-
behandeling

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

DEOLDEMEULLE
DINY VAN DER WAL
gedipl.
schoonheidsspecialiste

Dorpsstraat 9
Telefoon 1301

>RRERA AUTOBAANSET

tlusief trafo

f 99,50

J
CAI

4

KOERSELMAN
VORDEN

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1295

het merk mei de 3 strepen

verzorgt het Nederlands

Elftal !

Wapen en Sporthandel

Martens
steeds d.eltreffendl

Zutphenseweg — Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Het kantoor van Notaris

JHR,MRJ,UGREVEN
is met ingang van 2 december 1974
gevestigd aan de

Willem Alexanderlaan 5
te Vorden

Het telefoonnummer blijft 05752-2220

BOUWBOND N.K.V.
afdeling Vorden

KERSTVERZILVERING
VAKANTIEBONNEN
vrijdag 29 november a.s. van 19 —
21 uur.

De plaatselijke vertegenwoordiger Smidsstraat.10

VOOR HET HELE GEZIN!
Komt u ook eens vrijblijvend
kijken

IcKliel en mode
/chooldermcift

raadhuisstraat tel. 1367 vonten

Johan Cruijff:

mijn i
PUMA-schqenen zijn
zó uit de winkel en.-
verkrijgbaar bij

WULLINK
Dorpsstraat 4

VOORAAN IN SCHOENMODE
Vorden

BENZINE
VAN
ZWARTE
PIET?

Op zaterdag 30 november is
Sint Nicolaas met zijn gevolg bij het

ARAL
SERVICESTATION
Komt u tanken?

Neem even uw kind/kinderen mee,
Sint heeft daar een leuke attentie
voor.

Maak gelijk van de gelegenheid ge-
bruik om ons ruime assortiment
auto-accessoires eens te bekijken.

ARAL SERVICESTATION
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840

Voor uw aufor/jfessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Bnonk ln»trnkt»nr, teL IMfi
Autobedrtff A. G. Tragter, tel. 1256

GROTE
PAARDEN-
MARKT

SINT NICOLAASMARKT

Woensdag 4 dec. te Hengelo (Gld.)

Aankoop levende have voor de verloting.

Marktvereniging

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
Voorganger: ds. Buitje, Doetinchem.
Koor: Destination, Oldebroek
Thema: „Geven en ontvangen".

Liedboek meenemen!
's-Avonds 7 uur is er ook dienst I



welk*0|»
Geen prijs voor enkelen, maar :

VOORDEEL VOOR IEDEREEN!
Als Sint Nicolaas-aktie geven

onze Welkoop-winkels

10% korting
op bijna alle artikelen !

WELKOOP-WINKEL.

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 - Vorden: Stationsweg1 20

hengeSc
tel.O6763-1461

Zondag 1 december

DANSEN
met muziek van

LOST FELLOW
extra busdienst
zoals voorheen

EN TOCH . . IS

Wij hebben plaats voor:

A: BANKWERKERS-DRAAIERS
B. BANKWERKERS-LASSERS

geoefend en/of geschoold

G. ELEKTRISCH LASSERS
Voor alle afdelingen
is gratis opleiding en scholing mogelijk

Inlichtingen over ons bedrijf kunt u krijgen bij onze mede-
werkers in fabriek, kantoren of op de installatiewerken; over
de funkties en kondities door een envelop met uw adres en
met vermelding van de funktie waar het om gaat te richten
aan: GEMS - Antwoordnummer 16, Vorden
(geen postzegel opplakken!)

GEMS METAALWERKEN NA/.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER(05752) -1546

TANK-EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

VLAM
ATTENT
Aktle voor Goed Gas Gebruik

In een huis met
gasapparaten is voortdurende

goede venture een
noodzaJK.

Voor inlichtingen:

N.V. „GAMOG", Gasmaatsci%t>ij Gelderland

Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

CHRYSLER
NEDERLAND

looie ^ElbCis er!
t^iy -^^^

nieuwe eigen automode ?§imca HOO^X^voorh heel mooie prijs: f9395-
Mooie Elix is mooi op tijd. Want wat willen we nu, anno 1975? Fleur en kleur! Aan die wens komt onze nieuwe
Simca noo LX ruimschoots tegemoet. Zie z'n modieuze kleuren, z'n zonnige bekleding, z'n sportieve trekjes.
Maar ook al wat u wenst aan veiligheid, degelijkheid en zuinigheid ^ • >
biedt de nieuwe Simca LX volop. Mooie Elix wil het u graag &!IIlC3.-\.
bewijzen tijdens een proefrit. Wat ons betreft nu meteen! Meer dan ooit in de mode.

inclBTW

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vorden - Telefoon 00752-1 ~> 14

SINT NIGOLAAS
LAAT U PROFITEREN
bij modehuis

TEUNISSEN
RUURLO

tot

5 DECEMBER
5 AANBIEDINGEN

TINNEROY PANTALONS
zwart-marine,
kindermaten vanaf 39,- nu 34r—
KINDERSPENCERS
vanaf 5,—
DAMES PULLOVERS
acryl, van 10,- voor 7,50
BLAUWE OVERALLS
van 39,95 nu 29,50
NYLON TAPIJT berber en cognac
400 cm br., van 69,50 voor ... 59,50

Geeft u het Sinterklaas maar op,
hij vindt het in onze

autoshop
Vele nuttige accessoires voor uw
auto.

Huitink Automobielen
Off. V W en Aud i-dealer met een ekskl. autoshop

Ruurlo - Telefoon 05735-1325

H.H. LANDBOUWERS
.

Voor uw erfverharding
eventueel met grondwerk.
Tevens voor alle

straatwerk,
klein riool en betegelen

* Vraag eens vrijblijvend prijsopgaaf,
het zal u beslist meevallen.

STRAATMAKERSBEDRIJF

H. J. Lenderink
Bronkhorst - 't Hof 3 - Telefoon 05755-224

Sint Nieolaas,
die goede man
weet dat hij bij
HELMINK slagen kan

Tankstation
„RONDWEG"
TH. J. HARMSEN & ZN - HENGELO (G.)

Vanaf heden kunnen wij u voorzien
van

LP.G.-Gas voor auto's
Ook uw adres voor:

• BENZINE
• DOORSMEREN
• ACCESSOIRES
• OLIE VERVERSEN ENZ.
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Ekspositie in openb. bibliotheek

Op de bovengalerij van de openbare bibliotheek in
Vorden wordt tot en met het Sint Nicolaasfeest een
ekspositie gehouden van Bert en Wil Colenbrander.
Zij eksposeren een grote sortering pottenbakkers werk.
Ook leerlingen van hen werken hieraan mee. Daarnaast

is er een ekspositie van allerhande zilveren sieraden,
vervaardigd door Margriet Kreugel (zilversmid). Doel
van beide eksposities is de verkoop met het oog op het
Sinterklaasfeest te stimuleren.

Ze zijn er weer
Ja, er kunnen weer kinderpostzegels gekocht worden.
Gouden zegels, want de kinderzegel is vijftig jaar oud
dit jaar. Vanzelfsprekend hebt u in oktober al wat be-
steld bij de schoolkinderen, die bij u aanbelden. Een
goede gewoonte, die u beslist niet ontrouw bent ge-
worden.
Vanaf 12 november zijn de zegels ook te koop aan de
loketten van de postkantoren en bij de stands van de
plaatselijke komité's. Ook onze plaats heeft zo'n komi-
té, zoals u weet. De dames die er lid van zijn, hebben
het er graag voor over wat uren van hun tijd beschik-

baar te stellen voor deverkoop. U kunt ze vinden in het
postkantoor.
In de stand van het komité liggen, behalve gouden
kinderzegels, ook wenskaarten op u te wachten. Kaar-
ten voor de Kerst en voor Oud en Nieuw. Mooie kaar-
ten dat weet u van de vorige jaren. Uw vrienden en
verwanten in het buitenland zijn er gek op. En als u
ze dan nog frankeert met kinderzegels, kombineert u
de hartelijke geste van een Kerst- of Nieuwjaarsgroet
met de hulp aan het kind-met-een-achterstand.
(Een tip: zéér gewild over de grens zijn de fraaie kaar-
ten met afbeeldingen van antieke tegels en met etsen
en gravures van, Rembrandt. Het is maar dat u het
weet.) Bedankt namens de kinderen !

Brandweeroefening
„Door deze oefening is bewezen dat een rampenorgani-
satie vanuit de EHBO duidelijk noodzakelijk is. Vooral
met het oog op sociale werkplaatsen, bejaardentehui-
zen, dagverblijven, verpleeginrichtingen enz. Dit alles
natuurlijk in nauwe samenwerking met de plaatselijke
brandweer", aldus een reaktie van de direkteur van de
sociale werkplaats De Enk, de heer L. de Boer na af-

DA'S LEUK OM TE GEVEN!

muilen en
pantoffels
in diverse prijzen

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Waardebonnen verzilveren bij de deelnemende winkeliers

GEEF VOORGANG

\

aan de

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE

Want in Vorden

bepaalt u zelf

uw eigen prijs!

loop van de geslaagde brandweeroefening die in deze
werkplaats werd gehouden.

Aan deze oefening nam, behalve de brandweerploeg
van De Enk zelf, ook de brandweer uit Ruurlo en Vor-
den deel. Verondersteld werd dat in en rondom de ge-
bouwen van De Enk brand was uitgebroken en dat er
overal in de gebouwen slachtoffers waren. Het was
frappant dat na de brandmelding de brandweer uit
Ruurlo o.l.v. kommandant Theunissen na precies 13
minuten op de plaats van bestemming was. Ook de
brandweer uit Vorden kompleet met persluchtmaskers
o.l.v. kommandant van de Broek, was binnen een paar
minuten aanwezig.

In een snel tempo werden de gewonden uit het gebouw
gehaald waarbij dokter Sterringa kontroleerde of de
verwondingen goed werden behandeld. De mensen avn
de EHBO werden gekomplimenteerd met het stellen
van de diverse „diagnoses". De gehele oefening, die
zeer snel werd uigevoerd, werd o.a. gadegeslagen door
de burgemeester van Vorden de heer M. Vunderink.

Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond NW
Woensdagmiddag: oefenen kindercantorij
Donderdagavond: knip- en naailessen en verdere
inlichtingen in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vriidagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-
trum.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmorgen: kindercantorij in het katechisa-
tielokial Kerkstraat 15.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

28 nov. Herv. vrouwengroep Linde
30 nov. Jong Gelre revue 60-iarig bestaan
5dec. Bejaardenkring 13.45 uur (St. Nicolaas)

in het Jeugdcentrum
9 dec. Rayonlezing EHBO

10 dec. Beiaardensoos Kranenburg
10 dec. Vergadering PvdA in café Bloemendaal

«UflS

voor jong en oud zoals:

boeken, pockets, postpapier,
vulpennen, ballpoints, albums, tafel-
spelen, kalenders, agenda's enz. enz.

Kom eens kijken bij:

Boek en kantoorboekhandel

HIETBRINK
Vorden — Telefoon 1253

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

Winkelsluiting met

Vrijdag 29 november koopavond tot
en met 9 uur

Maandag 2 december koopavond tot
en met 9 uur

Dinsdag 3 december koopavond tot
en met 9 uur



Op donderdag 21 november
werd onze dochter

M AS J A

geboren.

Hans en Gerrie
Vruggink

Varsseveld
Spreeuwenhof 13

Hendrikus Haaring
en
Sini Haaring-Lenselink

danken u hartelijk voor uw
gelukwensen, bloemen en
kadoos die wij van u op
onze trouwdag mochten
ontvangen.
Mede hierdoor is het voor
ons een geweldig mooie
dag geworden.
Hengelo (Gld.), nov. '74

Voor de vele blijken van
deelneming tijdens de ziek-
te en het overlijden van
onze lieve man, vader,
schoonvader en opa

Hermanus
Klein Lenderink

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
H. E. Klein Lenderink-

mpwan Weelden
kinderen en
kleinkinderen

Vorden, november 1974
Margrietlaan 33

Vrijdag 29 november is
dr. Van Tongeren

AFWEZIG

Voor spoedgevallen kunt u
zich wenden tot
dr. Sterringa, tel. 1255

Te koop: diaprojektor,
Braun, met kassettes voor
dia's en 4-pits gaskomfoor.
G. J. te Brake, Het Jeb-
bink 39, telefoon 1863

Te koop: DAF 55 b.j. '68,
i.z.g.st. H. Schouten,
De Haar 4, Vorden

Te koop aangeboden:
z.g.a.n. hoge noren maat 39
H. van Bramerenstraat 7,
Vorden

Gevraagd: flinke hulp voor
2 of 3 morgens in de week.
Mevr, de Rijke, Wilden-

Te koop: slachtkippen.
Berendsen, Van Lennepweg
8, Vorden

Te koop: dames- en heren-
bromfiets, Sparta en 2 kin-
derledikantjes.
Insulindelaan 31

MUZIKANTEN,
voelt u er iets voor om
(buiten de muziekver.
om) over te gaan tot de op-
richting van een blaaskapel
of iets dergelijks?
Heeft u interesse? Nadere
inlichtingen L. van de Pol,
De Steege 17, Vorden,
telefoon 05752-2322

Te koop: elektrische trein
met toebehoren ƒ 75, - .
Het Vaarwerk 25, tel. 2133

Si garenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

PIJPROKEN,
MANNENWERK!

Stoere pijpen
Vlotte pijpen
Kromme pijpen
Rechte pijpen
vindt u/Sint bij:

Sigarenmagazijn
BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, is heden van ons heengegaan
onze lieve zorgzame man en vader

BERNARD JOHAN BRINKMAN

echtgenoot van B. F. Knijpers

op de leeftijd van 51 jaar.

B. F. Brinkman-Kuijpers
Jenny en Johan
Harmy

Vorden, 23 november 1974
Almenseweg 5

De crematie heeft te Dieren plaatsgevonden.

HENK FLEMING

en i

HENNY KLEIN BRAMEL

zijn blij u te kunnen vertellen dat zij op
vrijdag zes december om half drie trouwen
in het gemeentehuis te Vorden.

Ons huwelijk wordt, om drie uur, in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden ingeze-
gend door ds. J. Veenendaal.

U kunt ons feliciteren van vier tot half
zeven in café Schoenaker, Ruurloseweg te
Kranenburg.

Vorden, november 1974
Julianalaan 5 / Reeoordweg 2

Wij gaan wonen op de Banenkamp 3 Kranenburg

Op zaterdag 23 november 1974 is plotseling van
ons heengegaan onze kollega, vriend en medelid
van onze vereniging, de heer

BERNARD JOHAN BRINKMAN

in leven voorman in de apparatenbouw.

Onze verslagenheid is groot. Wij verliezen in
hem een hulpvaardige en .algemeen geachte
vriend, chef en kollega.

De nagedachtenis aan zijn kollegialiteit en voor-
beeldig vakmanschap zal in onze herinnering
voortleven.

De personeelsvereniging „GEMS"

Vorden, 25 november 1974

Met diep leedwezen geven wij kennis van het
plotselinge verscheiden van onze gewaardeerde
medewerker, de heer

BERNARD JOHAN BRINKMAN

in leven voorman van de afdeling apparatenbouw
die meer dan vijfentwintig jaar aan onze bedrij-
ven verbonden is geweest.

Wij verliezen in hem een medewerker met een
veelzijdige vakkennis die in het bezit was van een
bijzondere plichtsbetrachting en een juist gevoel
voor samenwerking.

Direkie
Gems Metaalwerken B.V.,
G. Emsbroek & Zn C.V.

Vorden, 25 november 1974 ITr

JAN HERFKENS

en

AGNES KOERS

Wij stellen u in kennis, mede namens onze
ouders, van ons voorgenomen huwelijk op
woensdag 4 december 1974, om 13.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden, waarna de
inzegening plaats zal vinden tijdens de eu-
charistieviering om 13.30 uur in de Anto-
nius van Paduakerk te Kranenburg-Vorden

November 1974

Z.E.-weg 64, Baak
Ruurloseweg 49, Vorden

Toekomstig adres: Vervoornstraat 44, Putten

Dag-adres: hotel Herfkens te Baak.
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er brj bruidshuis
BEIJER-BESSELINR
de nieuwste creaties binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
TTNIEK is ook onze kollektle

Comp/èfs en
dvondjcrponnen

Gaarne voigena afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de
omgeving /

MOOIER WONEN

t totale interieuradvies

Heden ging van ons heen onze lieve moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

T. C. BARENDSEN-HOEKSTRA

weduwe van G. J. Barendsen

in de ouderdom van 74 jaar.

H. C. Mulder-Barendsen
H. Mulder
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 25 november 1974
Burg. Galléestraat 4

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 29 no-
vember om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Condoleance-adres:
Van Pallandtstraat 15, Varsseveld

Kijk, dat is de kracht van on^Mooier Wonen adviseurs; wij hebben een kollektie
voor 't gehele huis. Zcfffwij u kunnen adviseren over 't totale interieur.

Of 't nu gaat om 'n bankstel of lethoek, een wandmeubel of aanbouwwand, 'n kompleet
slaapkamerinterieur of teenerkamer, wij staan voor u klaar. Ook met tapijten en

gordijnstoffen in de mooiste kleuren en dessins. Voor 'n volmaakt en sfeervol interieur.

Hippe teenerkamfr in wit laqué met appelgroen. Maar ook in wit/oranje of
wit/rood. Bedbank 80x190 cm 169,-. Bedwand metschuifdeurtjes 175,-
Koppelbaarsecretaire-element voorzien van 1 lade, 198,-.

Modern buro. In jonge kleuren zoals
wit/groen, wit/oranje, wit/rood en

wit/wengékleurig. Bladmaat 100 x 60 cm. 262,-. Natuurlijk hebben
wij er ook altijd een passende stoel bij.

de slaapkamer wordt lééfkamer
m

1924 1974

i/a vuur bij de hand
met zo'n

ELEKTRONISCHE
AANSTEKER ! ! !
ook in tafelmodel

Op 3 december hopen, 20 de heer wil, onze ge-
liefde ouders en grootouders

A. W. SLOETJES
H. SLOETJES-DIJKMAN

hun 50-jarige huwelijksdag
te gedenken.

„Ik stel de Heer gedurig voor mij
omdat H ij aan mijn rechterhand is,
zal ik niet wankelen.
Daarom is mijn hart verblijd.
Psalm 16 : 8 en 9a

G. W. Verkerk-Slöetjes
B. Verkerk
Barend - Francelyne
Rikie - Hans
Heleen - Han
Wim
Gerdien

Vorden, november 1974
Overweg 17

Gelegenheid om te feliciteren van 3 tot 5 uur in
zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

/i
ÜJ

v v» v

l

Aanbouwslaapkamer in wit laqué met appelgroene lijsten en grepen. Ledikant 140 x 190 cm 263,-.
Nachtkastje met 2 laden, In kombinatie met 'n opbouwelement met vitrine 3O6,-. Met klep 247,-.
Herenkommode, half leg, half hang, 120 cm breed en 128 cm hoog, 29O,-. Toiletkommode, inklusief ver-
lichting en kantelbare spiegel 448,-. Linnenkast, 3-deurs566,-.

VORDEN

Een komplefe Marklin trein
met transformator
slechts f 59,95

KOERSELMAN

Maandagmorgen geopend
Gratist Het Mooier Wonen kijkboek
52 kleurrijke pagina's woonsfeer.

Vraag ernaar!



KOMT VOOR UW
SINT NICOLAAS INKOPEN
GEZELLIG WINKELEN BIJ

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Enorme kollekties

SPECIALE SINT NICOLAAS AANBIEDINGEN !

EXTRA KOOPJES
MANTELS
nu vanaf .

COATS
nu vanaf

JAPONNEN
W nu vanaf

PANTALONS
vanaf ........ .

99.50
79.50
39.50
29.50

|
KINDERJASJES
vanaf

DAMES OPGELET!

Dure Sint Nicolaas- en
dure Kerstgeschenken
geen probleem. Verdien ze
zelf. Stuur een briefkaartje
voor gratis inlichtingen
naar mevr. Hessing, Du-
nantstraat 54, Vriezenveen

Te koop gevraagd:

kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G
tel. 05753-1637

ZWART MET
BLOEMETJES

in corduroy
trevira
katoen

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Hondenpension - Trim shop ,, U N l U U t
In onze verwarmde kennel is ook tijdens de wintermaanden uw hond een

welkome gast. Vroegtijdige bespreking voor de Kerstdagen en Nieuwjaar

is in verband met de beperkte kapaciteit dringend gewenst.

Wij leveren u ook:

grootverpakkingen van 25 kg „De Hoop"; hondenbrokjes; Pittah honden-

brokjes; Hols Donatin en Hols Vitavlok; grof gesneden kalfsvlees; grof ge-

sneden vuile pens; fijn gesneden kalfsvlees voor jonge en kleine honden.

Alles diepgevroren in pakjes van l kg.

Bogena en Hols dierverzorgingsmiddelen.

Primo hondenbanden enz.

Trimmen en showklaar maken van alle hondenrassen.

F. en L. DE RIJK
A Sla - RUURLO - TELEFOON (DE HEURNE) 05736-386

vaiia 29.50 •

Chroom met canvas en kombineer dat listig
met hout. Met hout? Jazeker!, want da
hand;£9 houten tussentafeltjes worden in
een vsip tussen deze chroom-superzitters
bevestigd!
Voor kreatieve kombinatie,
voor verrassende variatie.

inter-styte

U moet 's komen kijken naar dit systeem. Elementen p. s't.
Om te ontdekken hoe fijn dat zit en hoe
mooi het is met die bekleding in „canvas
wave". En dan die verbazend handige lek- Tussentafeltjes
tuurzakken.

243.

Maar dé sensatie is de prijs. Vooral als u
uw set thuis zelf in elkaar zet. Kortom, scha-
kel in, u zult er geen spijt van hebben.

Zithoektafel

Lektuurtas

ƒ 32.50

ƒ 143,50

ƒ 20,90

wim polman b.v.
vorden, dorpstraat 22

O, KOM ER EENS KIJKEN
IN ONZE KADO-SHOP!

Modern serviesgoed in porcelein en
aardewerk.

Kaarsen met bijpassende servetten
Letterbakken en steenvormen
Schilderijen

Sieraden o.a. in tin en brons uit
Scandinavië

Prachtig houtwerk; kaarsenstan-
daards, vijzels, snijplanken enz.

1001 kleine geef-ideetjes in glas,
steen, koger, hout en leer

Fa W. Huitink & Zn
Dorpsstraat 14-16 - Ruurlo

opleuering
altijd
op tijd !

BOUWBEDRIJF

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

VOOR HET HELE GEZIN!
Komt u ook eens vrijblijvend

kijken

toHtiel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Voor

LUXE EN
KUNSTNUVERHEIDS ART.

naar:

KOERSELMAN
VORDEN

Een
vinotheek
heeft slechts één nadeel.

je kunt er niet aan voorbijgaan !

VINOTHEEK

SLIJTERIJSMIT DORPSSTRAAT 10

VORDEN

Voor een

GEZELLIG
GESCHENK
Zie onze
speciale Inversa-courant

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

T' IS GEMAKKELIJK KIEZEN
UIT Zfl'N ENORME KOLLEKTIE

lederwaren

Kijk eerst bij :

PORTEFEUILLES
PORTEMONNEES
RIJBEWIJS-ETUI's
SLEUTELHANGERS
KOFFERLABELS
BËURSJES
LUXE TASSEN IN LEER EN SKAI
KOFFERS
SCHOOLTASSEN
CLIPPERTASSEN
DIPLOMATENTASSEN
AKTEMAPPENI

WULLINK
Dorpsstraat

Sint Nicolaas-
VOOR
IEDERE BEURS !

SEIKQ
Modern Masters of Time

De juiste tijd, natuurlijk een
horloge uit de enorme
kollektie van
gerenommeerde merken

PDNTIAG

Onze s

keuken!
wekkers
Speciale Sint Nicolaasprijzen

Gouden en zilveren sieraden in grote verscheidenheid
naar ieders smaak in prijzen die u beslist meevallen !

JUWELIER - HORLOGER

SIEMERINK
Zutphenseweg — Vorden



jus d'orange
GROTE FLES VOOR

79

bier
BAVARIA - 3 FLESJES

98

A&O

fritessaus
EMMERTJE

149

knakworst
HOY - JAMPOT 8 STUKS

98
SUPER SLAGERIJ

HAMBURGERS
4 halen - 3 betalen

BIEFSTUK TARTAAR
3 stuks

RONDERLAPPEN
500 gram

HEERLIJKE MAGERE RIBLAPPEN
500 gram ,

ONS BEKENDE SOEPPAKKET
voor

248
398
498
248

VLEES-
WAREN

GEKOOKTE HAM 150 gram 119

AMSTERDAMSE LEVERWORST -4||o gram 99

BOERENMETWORST 150 gram l'9

HAMWORST .f̂ O gram 119

BAKBLOEDWORST
500 gram 129

ZONNETUIN

NAVEL HANDSINAASAPPELEN
2 kg

MANDARIJNEN ZONDER PIT
per net

HOLLANDSE GOLDEN DEÜCIOUS
2 kg

HARDE SPRUITEN
per kilo

CITROENEN
4 stuks

GRAPE FRUITS
4 stuks

225
198
198
125
89
158

uuwuuwwwwwwwwuwww

tDonderApr van 9.00-17.00 uur

demonstratie grill-festijn
Warm vBfce grill: runderrollade, varkensrollade, contrafilet, entrecot,
T-bone sfeak, oesters, Hamburgers en saté

* Gratis proeven met verschillende heerlijke sausen !

PRACHTIGE KERSTSTER voor 398
CHEERIO ABRICOTWIJN
fles van 395 voor 225 FRAMBOZEN BESSENWIJN

per flesWFFTIFWFTIFW CC l UC VVCIUC

NIPOLI VERMOOTH 900 drink uw glaasje thuis ROZIJNEN OP SIROOP
fles nu voor .................................... bVU er ot

169
150

Tomaat, kip, groente, erwtensoep
A&O nu 2 blik 149
DOPERWTEN
zeer fijn, literblik 119
SNELFILTERKOFFIE
'Combo' 250 gram 209
NASI OF BAMI
üterblik nu 249
THEEZAKJES
Van Nelle, nu 99

RIVERA MONTILLA
2 literkruik 795
BRAU BIER
12 Euroflessen 595
AOGORKEN
literpot nu 198
TOVERSLAG TOPPING
2 pakjes 98
GROF GEBROKEN RIJST
heel kilo 129

ANANAS
567 gram .. 98
BOLLETJE PANEERMEEL
2 pakjes 98
PICKOPWORSTJES
'Unox' blik van 165 voor .... 129
WITTE TARWEBLOEM
heel kilo van 115 voor 98

400 gram 249

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232
Groente en vleesreklame

geldig t.m. zaterdag
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