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Contact
eerder op de post
In verband met de Kerstdagen moet Contact
maandag 24 december op de post zijn. Wij ver-
zoeken om de advertenties voor dit oud e jaar s -
nummer uiterlijk vrijdag 21 december 12.00 uur
op te geven. Uw Kerstaanbiedingen kunnen nor-
maal in de nummers welke op 13 en 20 decem-
ber verschijnen, geplaatst worden.

Onze technische afdeling is op 27 en 28 decem-
ber gesloten, het kantoor blijft geopend.

Het nieuwjaarsnummer komt normaal uit op
woensdag 2 en donderdag 3 januari. Adverten-
ties hiervoor dienen uiterlijk vrijdag 28 decem-
beer voor 12.00 uur in ons bezit te zijn.

Redaktie

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GEZINSDIENST IN WILDENBORCH
A.s. zondag 9 december (2e Adventszondag) zal in de
kapel Wildenborch een gezinsdienst gehouden wor-
den. De zanggroep van de Medlerschool zal enkele
liederen zingen onder leiding van mevr. Hazekamp-
Aalpoel. Ook jeugd uit Wildenborch zal aan deze
dienst meewerken. De preek/vertelling zal mede op
de jeugd zijn „afgestemd". Voor deze dienst zullen
liturgieën gestencild worden. Oud en jong, iedereen,
is er hartelijk welkom.

CONCERT IN DE HERVORMDE KERK
In de Hervormde kerk te Vorden zal a.s. zondagmid-
dag een concert gegeven worden. De uitvoerenden

zijn: Margreet Prinsen orgel; Caecilia Megens mezzo-
sopraan; Bert Wartena f l u i t . Zo wordt u op de rustige
zondagmiddag een uur muziekgenot geboden in eigen
dorp (zie de advertentie).

KERSTAKTIE VAN DE RAAD VAN
KERKEN
Om de Kerstaktie van de plaatselijke Raad van Ker-
ken te doen slagen, zal in de weeek van 10-15 decem-
ber een ..rondgang" gehouden worden door de hele
gemeente. In de voorbije jaren werd deze aktie door
velen gesteund. De Raad van Kerken spreekt de hoop
en de stellige verwachting uit dat het dit jaar ook weer
zo zijn mag. Door ons aller hu lp kunnen velen in de
gemeente een Kerstattentie ontvangen.

DE AUTOLOZE ZONDAG
De Hervormde kerkeraad roept bejaarde en oudere
gemeenteleden, voor wie het moeilijk is om naar de
kerkdiensten te komen per fiets, op zich in verbinding
te stellen met de heer diaken Boerstoel, Insulindelaan
5. Dan kan zeer waarschijnlijk via de kerkeraad ont-
heffing van het zondagrijverbod worden aangevraagd
en verkregen worden.

Bericht uit Iran
Het is wel lang geleden dat we iets van ons hebben
laten horen, maar doordat de familie Kamphuis waar-
mee we hier samenwerken, met verlof is. was er veel
werk en dan schiet het schrijven erbij in. De training
is nu afgelopen en we zijn op zoek naar blinden die
volgend jaar getraind kunnen worden. We proberen
dit jaar systematisch alle dorpen aan de uitvalswegen
van Isfahan te bezoeken. Kom je in zo'n dorp dan
vraag je naar blinden ,heb je geluk dan zijn de men-
sen vriendelijk en leg je een kontakt. We moeten dit
jaar tevreden zijn als we aan elke uitvalsweg twee
blinden vinden die willen komen. Heb je het vertrou-
wen in een streek gewonnen dan blijken er opeens
veel meer blinden te zijn. Het is net als in Nederland
met nieuwe landbouwmethoden. eerst doet één boer
het en de hele buurt wacht af, gaat het goed, dan be-
gint iedereen de methode over te nemen.
Voor een blinde is het ook erg moeilijk om uit zijn
vertrouwde omgeving weg^to gaan naar iets onbe-
kends waar hij weg noch st^Bient. Tot nu toe hebben
we vier blinden gevonden die geschikt zouden zijn
voor training en nu maar afwachten of het vertrou-
wen zo groot wordt dat ze ook werkelijk komen.
Nu we meer in de dorpjes komen, leer je het land ook
beter kennen, er is een zeeruirote tegenstelling tussen

de dorpjes en de steden. De steden zijn over het al-
gemeen vrij modern, zeker Teheran doet aan als een
Westeuropese stad. In de dorpjes lijkt het echter of
de tijd is blijven stilstaan. Nergens worden op grote
schaal moderne methodes van landbouw gebruikt en
de meeste gewassen worden verbouwd voor eigen ver-
bruik. In dit land met een woestijnklimaat is water
erg belangrijk, ik ben dan ook geschrokken van het
aantal dorpen waarvan men zegt dat de hoeveelheid
beschikbaar water, meestal uit een bron, terugloopt;
daardoor trekken de mensen weg naar de steden om
daar te gaan werken. Men zal maatregelen moeten
gaan nemen anders zullen bij alle grote steden buiten-
wijken ontstaan waar mensen van het platteland neer-
strijken die dan verpauperen. Een ontwikkeling in die
richting is te voorkomen maar dan moet men zijn
aandacht van de industriële ontwikkeling verplaatsen
naar de landbouwkundige ontwikkeling. Olie kun je
nu eenmaal niet eten.
Hartelijke groeten,

fam. Lenselink, pob 12 Isfahan.

Dash heeft een
jeugdbestuur
De plaatselijke volleybalvereniging Dash. die nog elke
week groeit in ledenaantal, heeft een nieuw jeugd-
bestuur gekregen. Op een gehouden bijeenkomst van
jeugdkommissie en jeugdleden werd het volgende be-
stuur samengesteld: I meisjesjuniorcn: Wilma Leunk;
2 jongens adspiranten: Ronald van Eyk en Wim
Schmitz; 2 meisjes adspiranten: I. Rietman en N. van
Eyk. Twee leden zullen deel uitmaken van de jeugd-
kommissie. Het nieuwe jeugdbestuur zal nauw sa-
menwerken met de jeugdkommissie.
Besloten werd de funkties als volgt te verdelen: voor-
zitster Wilma Leunk; sekretaris/penningmeester Wim
Schmitz. Uit de vergadering kwamen verschillende
leuke ideeën naar voren. Als voornaamste hieruit:
een eigen jeugdrubriek in het klubblad. waarvoor Ro-
nald van Eyk als kontaktpersoon werd aangewezen.
Voorts komt er een feestavond in de vorm van een
disco-avond op 22 decenrter a.s. in ,.'t Wapen van
Vorden". Ook werd geop^pd eens een keer met een
vakantieweek of een andere festiviteit mee te gaan.
Een heel konkreet voorstel was de deelname aan een
mix-toernooi, waar zeker aan gewerkt zal worden.
Ook de financiële kant werd belicht, waarvoor nadere
ideeën worden uitgewcrklj

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841

Openstelling gemeentehuis:
maandag t\m vrijdagochtend van 8.00-12.30 uur
en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur

Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur

Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur

Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
1. Onderwijs en investeringen in de kapitaal-

sektor (u i t de aanbiedingsbrief bij de ge-
meentebegroting);

2. Reflektoren bij uitritten:
3. Aanvragen om hinderwetvergunning.

AD l
We besluiten vandaag de uiteenzetting van de
aanbiedingsbrief van B&W bij de gemeente-
raadsbegroting voor het jaar 1974 met de pas-
sages ..onderwijs" en ..investeringen in de ka-
pi taalsektor".

Kleuteronderwijs
Vergeleken met het jaar 1972 blijven de leer-
lingentallen van de keuterscholen „Het Kwet-
ternest" en ,.de Springplank" in 1973 vrij kon-
stant (resp. 63 en 69), terwijl ,.de Timpe" een
gestadige groei vertoont (van 65 kleuters in
1972 naar 72 in 1973) en ook „de Kroezestulp"
weer vooruitgaat (van 40 naar 45).

De R. K. kleuterschool Kranenburg gaat echter
opnieuw vrij snel achteruit (van 33 naar 29);
welke invloed de bouw van een nieuwe R. K.
kleuterschool aan Het Jebbink zal hebben op
de leerlingenaantallen van de overige kleuter-
scholen, dient nog te worden afgewacht.

Zoals bekend, is inmiddels begonnen met de
bouw van een permanente school ter vervanging
van de noodkleuterschool ,.de Springplank".
Frappant is, dat het totale aantal kleuters op
kleuterscholen in 1971 269 bedroeg en in 1972
267, terwijl het gehele inwonertal van de ge-
meente Vorden in de jaren 1971 en 1972 met
ruim 300 toenam; B&W stellen dan ook met
een verdere uitbreiding van zowel de kleuter-

als de basisscholen terughoudendheid moet
worden betracht.

Basisonderwijs
Vergeleken bij het jaar 1972, zijn de leerlingen-
aantallen van de o.l. school dorp en Linde in
1973 vrijwel gelijk gebleven (resp. 246 en 33),
terwijl de beide prot. chr. scholen aan Het Ho-
ge en in de Wildenborch beide zijn gestegen
(resp. van 352 naar 368 en 28 naar 31); het
leerlingenaantal van de R. K. school Kranen-
burg is opnieuw gedaald (van 107 naar 98).
Inmiddels is de uitbreiding van school Het Ho-
ge met twee lokalen gerealiseerd. Het is nog
niet zeker wanneer kan worden begonnen met
de bouw van een 4-klassige R. K. basisschool
aan Het Jebbink; ook de invloed van deze
school op de leerlingenaantallen van de overige
basisscholen kan derhalve momenteel nog niet
nauwkeurig worden voorspeld.

Investeringen in de kapitaalsektor 1974
Zonder een beroep te hoeven doen op de „cen-
trale financiering", hoopt de gemeente in het
jaar 1974 kapitaalsinvesteringen te kunnen doen
voor de volgende werken/werkzaamheden:
werkzaamheden in de plannen Zuid I I , Zuid I I I
Kranenburgen Brinkerhof II (13 bejaardenwo-
ningen), grondaankopen in de plannen Zuid I I I
en Brinkerhof I. het opmaken van een bestem-
mingsplan voor de kom van het dorp, uitbrei-
ding van het gemeentehuis, de Enkweg en de
Almenseweg (ged.), het afwerken van plan
Boonk, de bouw van een nieuwe R. K. kleu-
terschool en een basisschool, en - indien een
overheidssubsidie wordt verkregen - de verbe-
tering van de Lindeseweg.

Investeringen in de jaren 1975 en 1976
Nog afgezien en afhankelijk van onzekere fak-
toren als uitkeringen uit het gemeentefonds,
de rente op de kapitaalmarkt, de inflatie en een
mogelijk te verlenen subsidie aan het nog te rea-
liseren Dorpscentrum c.a., hebben B&W een
zeer globaal en voorlopig overzicht van de in-
vesteringen voor de jaren 1975 en 1976 gege-
ven. Vast staat dat, bij uitvoering van deze wer-
ken/werkzaamheden, de financiering zal moeten
plaatsvinden door het aantrekken van langlo-
pende geldleningen, waardoor de gemeente dus
afhankel i jk wordt van toewijzingen uit de cen-
trale financiering. Het betreft o.m. de volgende
werken/werkzaamheden:
werkzaamheden in de plannen Zuid II en III,
Kranenburg en Brinkerhof I en U, grondaanko-
pen in Zuid I I I , Brinkerhof I en II, riolering
oude bestemmingsplannen, vervanging rijdend
materiaal gemeentewerken, verbetering Oude
Zutphenseweg, afwerken plan Boonk, rekrea-
tieve voorzieningen, - indien rijkssubsidie wordt
verkregen - verbetering van de Onsteinseweg en
de Schuttestraat, alsmede aanleg sportkomplex.

Op 19 december a.s. wordt de begroting voor
het jaar 1974 door de gemeenteraad behandeld.
Wij hopen u door de uiteenzettingen van de
laatste weken enigszins een beeld te hebben ge-
geven van de onderwerpen die wellicht in die
vergadering ter sprake zullen komen tijdens de
„algemene beschouwingen". In elk geval lijkt
een bezoek aan deze vergadering voor die men-
sen nuttig die zich op de hoogte willen stellen
van het algemene, door de gemeenteraad vast
te stellen, beleid voor het (de) komende jaar
(jaren).

AD 2

Reflektoren bij uitritten
Door partikulieren zijn hier en daar, vooral
langs de buitenwegen, reflektoren of verlichting
aangebracht, teneinde de plaats van inritten aan
te geven. Mede naar aanleiding van daarover
ontvangen klachten, is ons gebleken, dat daar-
door het verkeer wordt misleid.
Volgens artikel 109 van het Reglement Ver-
keersregels en -tekens is 'het verboden „voor-
werpen, inrichtingen en borden, van welke aard
ook. die het verkeer in verwarring kunnen bren-
gen op, langs of boven wegen aan te brengen,
te doen aanbrengen of te houden".
Wij stellen betrokkenen in de gelegenheid de
genoemde verlichting of reflektoren langs de
wegen (dus ook die op eigen grond) te verwij-
deren binnen twee maanden na heden. Wij ver-
trouwen erop, dat ieder hieraan zijn of haar me-
dewerking zal verlenen.

AD 3
Aanvragen om hinderwetvergunning
De volgende personen hebben bij B&W een ver-
gunning ingevolge de hinderwet aangevraagd
t.w.:
H. Kettelarij, Lindeseweg 3 te Vorden voor de
oprichting van een veehouderij met mestopslag,
alsmede de opslag van dieselolie (bovengronds).
H. J. Tiessink. Deldensebroekweg 5 te Vorden
voor de oprichting van een veehouderij met
mestopslag alsmede de opslag van propaangas.
Tot uiterlijk 13-12-1973 bestaat gelegenheid
schriftelijk bezwaren tegen dit verzoek bij B&W
in te brengen. Voorts hebt u de gelegenheid in
persoon of bij gemachtigde mondeling bezwaren
in te brengen in een openbare zitting ten ge-
meentehuize op dinsdag 18-12-1973, welke aan-
vangt om 10.00 uur.
Zij die niet in persoon of bij gemachtigde op
bovenbedoelde zitting zijn verschenen zijn niet
gerechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijke bezwaren hebben ingebracht en niet
op de zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep
gerechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in de
gemeente, waar de openbare kennisgeving heeft
plaats gehad. Het verzoek met de daarbij be-
horende bescheiden ligt ter gemeentesekretarie
ter inzage.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. Veenendaal (2e Adventszondag)

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink gezinsdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur dr E. de Vries te Kampen
19.00 uur de heer J. Bruyn te Hattem

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de
konsistoriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tele-
foon (05752) 2129; donderdags van 19.00 tot 20.00
uur kantoor Hengelo Gld. Kastanjelaan 15, telefo-
nisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, (05753) 1662

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

hoof d leid ster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: ge-
zinsverzorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp
mevrouw A. Swart-Peereboom; maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur konsistorie-
kamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., telefonisch
bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur
(05753) 1406

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: B. A. M. Bleumink en H. W. B. ter
Bogt; J. G. Kalshoven en G. Kamperman.
Gehuwd: J. Th. E. Wiegerinck en H. R. M. Woltering
Overleden: Geen.

SOLfl(
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES



500 gram

RUNDER-
STOOFLAPPEN

nu

398

Een

PRACHT
KERSTSTER

voor maar

209
vlees en vleeswaren

Slavinken
3 stuks voor .

Gelderse schijven
3 stuks voor

Fricandellen
3 stuks voor .

Magere speklappen
SOO gram voor

Heerlijke malse riblappen
500 gram voor

1,65
1,65
1,65
2,28
5,48

Voor een heerlijke erwtensoep:

Bovenbeen
500 gram voor

Varkenspootjes
3 stuks voor •0,75
Fijne vleeswaren:

150 gram BOERENMETWORST « 119

150 gram H AM WORST 119

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

150 gram TONGENWORST 109

200 gram GEKOOKTE GELDERSE

(alleen aan stuk) 109

Heerlijk

FRISO
BAKMEEL

500 gram

59

California 6-bordenpak

TOMATEN-
SOEP
nu per pak

69
groente en f ruit

Grote handsinaasapp.
per net

Heerlijke mandarijnen
(ZONDER PIT) per nel

Fijne handappelen
(COX ORANGE) 2 kg

Bananen
per kilo

Blanke zuurkool
500 gram voor

Panklare koolraap
500 gram voor

Blank% witlof
500 gram voor l

Bami nakket
per stuk ....

1,98
1,98
1,58
0,79
0,38
O,
1,10
1,10

UIT ONZE DIEPVRIES

179
79

109

Diepvries haantjes so
Campina ijs y2merbiok
Rode kool met appeltjes van 145 voor

Legner jonge jenever
liter

Sonnema Berenburger
(de echte uit Dockum)

875

995

Uit onze

SLIJTERIJ

Cote du Rhöne
van 495 nu

Vetter Likeuren
crème de cacao - crème de bananas

Hellema NOOT- OF THEEKRANSEN
2 pak

Pak é 8 stuks
ZANDSCHUITJES van 119 voor

Diverse soorten van Doorn
KOEKJES per zak

Bakje BRUINE OF WITTE IJSCUPS
voor

TUC ZOUTJES
van 72 voor

Tegen verkoudheid:
HOESTMIX 250 gram

Del Monte PILCHARDS IN TOMATEN-
SAUS nu van 130 voor .

89
98
79
95
59
85
98

Neem alvast iets in huis!
NIPOLI VERMOUTH per liter

2 literkruik MONTILLA
PALE DRY van 875 voor

Del Monte TOMATEN KETCHUP
per fles

Grote pot KNAKWORST
van 235 voor

HAWAI ANANAS
blik van 135 voor

CHINESE SPERZIEBOONTJES
van 115 voor

Blikje TONIJN IN PIKANTE SAUS
van 175 voor .

350
695
95
198
98
99
139

Bus AJAX SCHUURPOEDER
van 61 voor

Zeeppoeder reklame!
TONNETJE ALL van 1775 voor
Pak a 4 rol EDET
CLOSETPAPIER van 175 voor

Sprinklettes CHOC. HAGEL voor 98
Elke 2e zak

PCD gemalen VACUÜM KOFFIE
500 gram

HERO VRUCHTENLIMONADE
Hterfles

2 liter MAXI SINAS
(zonder prik) van 198 voor

395

825
mHmm

39
1450
109
69
379
79
169

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van onze
tweeling
PIM en FRANK

G. van Zeeburg
A. J. van Zeeburg-

janssen
Torn

Vorden, l december 1973
Insulindelaan 28

Vanaf deze plaats willen we
een ieder vriendelijk dank
zeggen, die onze trouwdag
door welke attentie dan ook,
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt

Willemien
en Jan Visschers

Vorden, december 1973
Galgengoorweg 6

Voor de vele blijken( van
belangstelling, bloemen en
kadoos ontvangen ter gele.
genheid van ons huwelijk,
betuigen wij onze hartelijke
dank

EEF EN GERDA
DIJKMAN

Zutphen, dec. 1973
Houtwal 20

Te koop heerltfke jonge
hanen bij H. J. Stokkink
Lochemseweg 32a
Warnsveld
Tel. 05751-387

Te koop
schaatsen (Hoge Noren)
Frans Sleedoorn
Ockhorstweg l Wichmond
Telefoon 05754-487

Te koop
autowagen voor trekker
A. G. Winkels
Almenseweg 40 Vorden

ALBERT KETTELERIJ
en
RIET HARMSEN

hebben het genoegen kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk waarvan de vol-
trekking zal plaats vinden op donderdag 13
december a.s. om 13.30 uur ten gemeente-
huir.e te Hengelo Gld

Kerkelijke inzegening in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden om 14.30 uur door de weieer-
waarde heer ds Veenendaal

Vorden, Kostedeweg 4
Hengelo Gld, Zonnestraal 12
December 1973

Toekomstig adres: Kostedeweg 4, Vorden

Receptie van 16.00-17.00 uur in zaal Schoen-
aker, Kranenburg-Vorden

MWMWWWW^^

HARRY GROOT ROESSINK
en
ANTJE VAN DELLEN

delen, ook namens hun ouders, mee dat zij
gaan trouwen op vrijdag 14 december 1973
om 11.30 uur in het gemeentehuis te Vorden

De kerkelijke bevestiging is om 14.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds Krajenbrink

Vorden, Burg. Galléestraat 56
Eefde, Boedelhofweg 47
December 1973

Toekomstig adres: Almenseweg 18, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in cafe-
restaurant 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114, Vorden

Voor

dames-,
heren- en

kinderpullovers
is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WIM BARINR
en
RIA TEUNISSEN

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

(Inplaats van kaarten)

Gehuwde vrouw zoekt werk
voor halve dagen
Brieven onder nr 36-1
buro Contact, Vorden

Met wie kan ik tegen ver-
goeding meerijden naar
Lochem v.v. ? Werktijden
van 8.30-17.00 uur
F. de Jonge, Vorden
Ruurloseweg 35 Tel. 1346

Gevraagd voor dinsdag,
donderdag, zaterdag een
bezorger of bezorgster
met rijbewijs
Bakkerij Hoornenborg
Zutphenseweg 88 Vorden
Telefoon 1303

Te koop slachtkippen
Assink, Vorden
Vordensebosweg 7

Gevraagd per l januari
meisje voor de huishouding
Mevrouw van der Wal
Dorpsstraat 9 Vorden
Telefoon 05752-1301

Voor de zaterdag zoekt een
meisje van 17 jaar
huishoudelijk werk
Tel. 05752-1906

Te ruil nieuwbouwwoning
te Dieren, zeer gunstig
gelegen
GEVRAAGD:
vrijstaande woning
of boerderij
Telefoon 08330-5607

trouwen op vrijdag 21 december a.s. om 2 uur
in het gemeentehuis te Zelhem

Vorden, 't Hoge 17
Zelhem, Pr. Beatrixstraat 16
December 1973

Toek. adres: Alberthanhweg 70, Lochem

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
't Witte Paard te Zelhem

Kaarsen
ASP Holmblad

DEENSE KAARSEN

& druipen niet

& branden langer

Grote sortering!

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
(J. M. van der Wal & Zn)
Dorpsstraat - Vorden
Telefoon 05752-1301

Alle mantels - coats
nu met

10% korting
Aanbieding japonnen

10-50% korting

Zaterdags tot 5 uur geopend !

Ze zijn er weer, de

kolenhaarden
met diverse kapaciteiten tot 400 m'-'

Vraagt inlichtingen:

rlenk van Ark
Burg. Galléestraat - Vordeh . Telefoon 05752-1554

Te koop

mooie kerstbomen
J. PEPPELMAN
Kerkhoflaan 3 - Vorden

Meisje 19 jaar zoekt nette
oprechte vriendin
Brieven onder nr 36-2
Buro Contact, Vorden

Te koop gevraagd
landbouwgrond gelegen
tussen Zutphen en Vorden
Brieven onder nr 36-3
buro Contact, Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-

I klng.
Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Koud weer?
Dan lekker warm slapen
onder een

elektrische
Didas deken

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Op maandag 10 december hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken

H^ J. EGGINK

H E. G. EGGINK-BULTEN

Vorden, december 1973
5> Kerkstraat 15

Gelegenheid tol feliciteren van 3 tot 5 uur
in cafe-restaurant 't Wapen van Vorden
(P. P. Smit)

WflTOHMOÉHM

Maandag 10 december hopen wij D.V. met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken

G. J. GOTINK
en
M. J. GOTINK-ADDINK

Vorden, december 1973
Prins Bernhardweg 16

Receptie van 3.30-5.00 uur in cafe-restaurant
't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114, Vorden

MliliyyiiililiiMiiiiiiiiiiilllililMililillliltll̂

Alle soorten

vloerbedekking
uit voorraad leverbaar

tegen de scherpste prijzen

Tapijt Centrum
Harmsen
VORDEN - SCHOOLSTRAAT - TEL 05752-1486

SLAAPKAMERTAPIJT
(2 meter breed)
f 10,75 per meter

NOVILON
bij ons
beslist goedkoper !

VINYL OP VILT
(2 meter breed)
f 9,50 per meter



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!
Zaterdags om 4 uur gesloten

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij

Kassakoopje 3 stuks Mentosrollen voor maar 0,69
UIT ONZEZUIVELAFDELING

Dagmelk f A 71
hele liter voor W J i l

Hopjes vla f A CQ
normaal 66 nu l \Jj\J\f

f 1,29

Mag. malse riblappen
500 gram voor

Sucade lappen
500 gram voor

Magere speklapjes
500 gram voor

ALLES VOOR DE SNERT:

Vlezige krabbetjes
500 gram voor

Magere hipse poot
500 gram voor

Varkenspootjes
3 stuks voor

Hamburgers
3 stuks voor

Gehaktballen
(KANT EN KLAAR) 3 stuks voor

Vrijdag en zaterdag NaSÏ&BamJ
uit eigen keuken 500 gram slechts

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

f5,68
f5,98
f 1,98
f 1,98
f2,35
f
f
t
4
f
f

0,75
1,65
1,50
1
2,50
2,98

VERS GEROOKTE ROOKWORST grof en fijn, uit eigen rokerij !

Slagroom
1/4 liter van 152 voor...

Groente en fruit dagelijks
Chiquita bananen kg . .
Champignons 200 gram .
Golden Delicious 2 kg . .
Gesneden andijvie 500 gr.
Groente en fjyiitrek/ame geldig t.m. zaterdag

MAANDAG EN DINSDAG:

Zuurkool 500 gram

vers
f 0,88
f 0,98
f 1,38
f 0,79

f 0,39

DIEPVRIES
Groko spinazie 450 gram . . .
Groko boerenkool 750 gram . .
Iglo kaasbroodjes normaal 205 nu

f 0,69
f 1,09
f 1,89

Prachtige bos gemengde CRYSANTEN voor 1.98
Eerste kwaliteit VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij!
150 gram PALINGWORST

150 gram GEKOOKTE HAM

100 gram ONGEROOKTE BOERENMETW.

300 gr. ECHTE GROM. BOERENLEVERW.

98
119
98

159

UIT ONZE BROODBOETIEK
KOKOSKRANSEN 6 stuks van 145 voor ...

TOMPOESEN 5 stuks van 225 voor

PUNTJES EN BOLLEN 6 stuks

Naast onze sortering Ki'ng Corn brood steeds

BrOOQ van bakker Van Groningen

129
198
85

Het is er weer!
HEINEKENS BOKBIER per fles ..
REUZENPAK OMO
van 295 voor 270, bij ons

ROOSVICEE ROZEBOTTELJAM
van 195 voor 175, bij ons
MONTILLA PEDRO RAVELLA
3 fles

VIVO VRUCHTENWIJN
liter
VIVO JUS D'ORANGE
per fles

HONIG BAKMEEL
per pak
HONIG CAKEMEEL
per pak

67
225
139
995
225
89
69
79

VIVO UP
per literfles
VIVO CASSIS
van 128 voor

VIVO RIJST normaal en vlugkokend
per pak
VIVO FRITESSAUS
emmer

VIVO CHIPS paprika en naturel
nu voor
VIVO KROEPOEK
grote zak

VIVO ONTBIJTKOEK
voor
KOELEMAN APPELMOES
3/4 pot

79
109
109
139
89
89
89
79

VIVAAT AFWAS
van 89 voor
HALFVOLLE VIVO KOFFIEMELK
literfles van 168 voor

VIVO AUGURKEN
jampot
FRUITCOCKTAIL
y2 buk
VIVO CAPUCIJNERS
per blik
VIVO MARGARINE
500 gram

VIVO BESCHUIT
per 2 rol
GOUDSTROOP KOEKJES
per pak

59
149
89
125
79
99
69
109

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartike/en Aanbiedingen geldig t.m. 10 dec. 1973
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Een
Dorpscentrum
in Vorden
Zoals u zich wellicht herinnert, is er gedurende de
maanden augustus/september onder alle Vordense
verenigingen en organisaties een enquête gehouden
inzake de behoefte aan een Dorpscentrum in Vorden.
De Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk
in Arnhem heeft de resultaten van deze enquête weer-
gegeven in een eindrapport, getiteld „Onderzoek naar
de behoeften aan een Dorpscentrum in Vorden". De
konklusies in dit rapport wijken enigszins af van het
voorlopige rapport; de geënquêteerde verenigingen/
organisaties hebben de volgende ruimten, als door hen
noodzakelijk geacht, opgegeven (n.b. 91 procent van
de aangeschreven verenigingen reageerde!):

- een grote uitvoeringszaal met toneel;
- drie vergaderzaaltjes voor plm. 25. resp. 50 en

resp. plm. 75-100 personen;
- twee ruimtes voor plm. 50 personen, voor het

houden van repetities van zang. muziek e.d. (gc-
luiddicht);
een specifieke ruimte voor hobby, kreativiteit e.d.

Daarenboven moet met het Aktiekomité Peuterspeel-
zaal Vorden overleg worden gevoerd over de wense-
lijkheeid van reservering van ruimte voor een peuter-
speelzaal, en moet de vraag worden gesteld of een
(permanente) ruimte voor jeugdwerk - jeugdhonk -
in het Dorpscentrum moet worden ingebouwd.
Verder is reeds lang de behoefte aan een sportzaal
bekend; ook deze akkomodatie-inbouw zal een grote
zorg van de op te richten Stichting Dorpscentrum zijn.
Voorwaar een heel pakket wensen!
De behoefte aan, c.q. het verlangen naar deze ruimten
is nu aangetoond. Een eerste taak van de op te rich-
ten Stichting Dorpscentrum is nu om te onderzoeken
of de realisatie van het totale projekt financieel haal-
baar is.
Bij brief d.d. 16 november jl. deelde de initiatiefkom-
missie Dorpscentrum aan de Vordense verenigingen
en organisaties mede dat bovengenoemd eindrapport
c.a. zal worden besproken in een tweede plenaire ver-
gadering van alle Vordense verenigingen/organisaties
op 13 december aanstaande 's avonds in 't Jeugdcen-
trum. Bovendien zullen dan de ontwerpstatuten van
de Stichting Dorpscentrum i.o. ter sprake komen. De
vergadering is uiteraard openbaar, en de ini t iat ief-
kommissie hoopt dat in elk geval de besturen van ver-
enigingen/gebruikers van het Dorpscentrum i.o. aan-
wezig zullen zijn.
De kommissie wijst er. in dit verband, de verenigingen
nogmaals op dat tijdens die vergadering een lijst aan-
wezig is, waarop de verenigingen met een symbolische
bijdrage van ƒ 10,— of ƒ 25.— kunnen inschrijven
voor de eerste aanloopkosten van de stichting.
P.S. De verenigingen/organisaties, die bij de enquête
betrokken zijn geweest, unnen een exemplaar van het
eindrapport „Onderzoek naar de behoeften aan een
Dorpscentrum in Vorden" gratis afhalen bij de voorl.
sekretaris van de initiatiefkommissie, mr A. J. te
Veldhuis, p.a. gemeentehuis Vorden (tijdens kantoor-
uren). Tijdens de plenaire vergadering op 13 decem-
ber a.s. is eveneens een exemplaar verkrijgbaar voor
de verenigingen, die er geen hebben afgehaald.

De Fnitiatiefkommissie Dorpscentrum

„De Vogelvriend"

De op 30 rtovember t.m. 2 december gehouden ten-
toonstelling te Goor is voor de Vogelvriend uit Vor-
den suksesvol verlopen want voor de tweede achter-
eenvolgende maal wist men beslag te leggen op de
klubprijs voor de 10 hoogst geklasseerde A-vogels
van tenminste drie kwekers.
Verder wisten de heren B. Horsting met bastaarden
sijs x kanarie de Ie en 2e prijs te behalen met resp.
177 en 176 punten en de Ie prijs B-vogel bastaarden
met 91 punten. De heer H. L. Harmsen de 2e en 3e
prijs stellen grasparkieten lutino's met 176 punten. De
heer H. J. A. Bleumink met een Ie prijs stellen zebra-
vinken wit met 177 punten en een 3e prijs enkeling
zebravink bruin met 89 punten.

Pannekoekenrit
De auto- en motorklub De Graafschaprijdcrs organi-
seert zondag 16 december a.s. een pannekockenrit.
Start en finish zijn bij pctit-rcstaurant de Rotonde.
Deze rit. welke ook leuke dingen verbergt, wordt ver-
reden onder eenvoudig reglement zodat iedereen kan
deelnemen.

Achterhoekers
grijpen hun
kans op inspraak
Oost-Gelderland heeft zijn kans op inspraak voor het
toekomstige streekplan met beide handen aangegre-
pen. Met een opkomst van gemiddeld 150 belangstel-
lenden per diskussie-avond werd het landelijk gemid-
delde op dergelijke bijeenkomsten vijf keer overschre-
den. Lochem, gewend aan hearings over streekzaken.
bracht zelfs 300 insprekers op de been.
In totaal zijn in Oost-Gelderland 14 inspraakavonden
gehouden, uitgaande van de Streekkommissies Noord-

west, Zuidwest. Noordoost en Zuidoost, maar het was
de Achterhoekers nog niet genoeg. Diverse groepe-
ringen in o.a. Baak, Barchem, Doetinchem, Ruurlo en
Vorden vroegen om extra bijeenkomsten en kregen
die.
De grote belangstelling om mee te denken en te pra-
ten over de toekomst van de streek is voor een be-
langrijk deel gewekt door de brochure „Streekplan
Oost-Gelderland in de maak", waarvan in totaal bijna
12.000 exemplaren op aanvraag zijn verzonden.
Opvallend was dat op alle avonden de agrariërs goed
waren vertegenwoordigd en uitstekend voorbereid
hun standpunten lieten horen, terwijl milieu- en an-
dere aktiegroepen zich minder roerden dan te ver-
wachten zou zijn geweest.
Het enthousiasme voor de inspraakprocedure onder
de Achterhoekers werkte zo aanstekelijk op een aan-
tal streekkommissieleden dat deze zelfs op eigen
houtje initiatieven ontwikkelden om scholieren, post-
boden en melkboeren in te schakelen voor versprei-
ding van informatie.
De kommissies en hun sekretariaat. de SSOG in Doe-
tinchem. werken zich nu door een berg van gegevens,
die over een aantal weken keurig samengevat in een
rapport aan de provincie zullen worden aangeboden.

Kerst- en
nieuwjaarskaarten
De Nationale Vereniging de Zonnebloem biedt u de
mogelijkhceid om uit een prachtige kollektie Kerst-
en nieuwjaarskaarten tegen normale prijzen uw keus
te maken zonder dat u op pad moet. Een briefje ge-
adresseerd aan De Zonnebloem, antwoordnummer
7401. Amsterdam" (zonder postzegel), met vermel-
ding van „wenst Kerst- en nieuwjaarskaartenfolder"
en uw adres is voldoende.
De reden, waarom wij als Nationale Vereniging deze
mogelijkheid u aanbieden, is om het werk voor zieke
en gehandikapte medemensen te kunnen voortzetten
en te k u n n e n uitbreiden. Immers door het kopen van
deze kaarten steunt u dit doel, omdat via een groot
aantal bestellingen een bepaald kortingspercentage
voor dit werk bestemd gaat worden.
Daardoor is het voor ons mogelijk om in de nabije
toekomst nog meer en beeter antwoord te kunnen ge-
ven op de talloze wensen van zieke en gehandikapte
medemensen d.m.v. ziekenbezoek, welfare, vakantie-
weken, boottochten, ontspanningsdagen, enz. enz.
Daarom komt het ons voor. dat het voor u, voor uw
familieleden/kennissen en voor ons een interessante
aangclegenheeid is, in het b w n d e r uiteindelijk voor
zieke en gehandikapte

TERUGGE DENKEN
Eigenaardig dat een mense soms 'mens terugge mot
denken an vrogger - wat zut of léést dat e dech: dat
was vrogger ok al. 'k Magge graag es effen langes de
Waoge fietsen at ze daor varkens weegt - veurat die
groot e beer'n en olde motten. Niet da k dat zukke
gezellige heeste vinde, maor umdat ik hier zo'n betjen
kan zien hoe of et d'r met de fokkeri'je veitr steet.
Wat mien opvult is dat 'r in etzelfde soort zoovölle
verschil onder mekare is. Wat dat betreft kan'k zoo
ongeveer vast est ellen wanneer ze in de hoenderfok-
keri'je op datzelfde punt wazzen aneland. Dat is nou
vierendertig tot veertig jaor eleen. D'r is sinds die
jaorn een heele boel veranderd - ik kan gros zeggen:
op de kop ezet. D'r is toe een hoop egleujd wat niet
waor was - een hoop verwacht wat nooit ekommen is.
At d'r nou èène een hoenderfokkeri'je zol beginnen
naor de veurschriften en eisen die toe van hoogerhand
esteld \vodden, zollen ze toch zeggen dat e et niet
goed hadde. En at ze et urn niet zeien zol e et wel
vernemmen - hie kreeg gien poot meer an de grond.
Bi") de varkens lek et veur een paar jaor ok effen op
een ummezwaai, maor dut hef zik (nog') niet deure-
zet, al lek et op et eerste gezichte wel verleidelek. En
ik kan niet anders zeggen dat de fokkers zik wel dri'j
keer meugt bedenken veurdat ze eur olde schoene
wegdoet - misschien dat ze nog bes weer te maken
bunt . . .

A'k 'saovends de krante naokieke of veur de televisie
zitte en zie wat veur rommeltjen et in de wèèrld is,
gaot mien gedachten ok weer naor de varkens, 't /s
meer as viejtig jaor eleen, toe een boer met een paar
jokvarkens zik ok al keunefokker nu urnen. D'r leeien
dri'j motten - verschillend van lèèftied en greutte -
ieder in een anpart hok. Dat was veul te schadelek,
die zollen bes bi'j mekare inkönnen. Ik zol ze wel
effen ummedrieven - eers maor 's de beide grootsten
bi'j mekare. Maor dat ha'w ons te makkelek veure-
steld - et passen d'n grootsten heelemaol neet urn de
ruumte met een and'ren te dellen. Eers gingen ze me-
kare ni'jsgierig bekieken, maor ik wazze pas een end-
jen uut de buurte of ik heurn ze al. Den grooten had
den kleinen in een hoek edrukt en bet urn waor at e
urn maor raken kon. 'k Heb eers nog eprobeerd um
met een slok tot hettere gedachten te brengen, maor
dat lukken ok neet. Dan maor es anders probeern -
ik hebbe d'n kleinsten d'r weer uutehaald - foi, wal
z.uog e d'r uut en wat was e muu - ik had d'r ar moed
met. Dan maor bi'j d'n kl^toten indoen - die zol um
wel met vree laoten, dach^R. En daor lek et ok eers

op, d'n kleinsten durven niks te doen, en d'n and'ren
was bli'j dat e roste had. Maor dat duurn ok niet
lange - al gauw heurn ik dat et in de schuure weer
niet pluis was. Ik zaog et meteene - et varken was
zien eigen leed vergetten en had nou d'n kleinsten
onderhanden, en ak d'r niet bi'j was ekommen had e
um tevölle egeven.
'k Heb maor niks gien moeite meer edaon en ieder
varken weer naor zien eigen hok ejach. D'r bunt nou
eenmaol dinge in et léven die") niet dwingen kont. Ik
denke d'r nog wel es an ak in de krante of op de te-
levisie zie hoe'n pröttel et in de groote weerld is . . .

d'n Oom

Kontaktavonden
Voor de ouders van de leerlingen van de openbare
lagere school dorp worden er op 11 en 13 decmber
kontaktavonden gehouden. Men is dan in de gelegen-
heid om met de klasse-onderwijzer(es) van gedachten
te wisselen over de vorderingen van de kinderen.

Voetbal
IJs en weder dienende speelt het eerste elftal van
Vorden afdeling zondag thuis tegen Drempt Vooruit.
Het programma ziet er verder als volgt uit: DVC 3
—Vorden 2; Sp. Neede 5—Vorden 3; Be Quick 4—
Vorden 4; Vorden 5—Socii 5; Eerbeek 4—Vorden 6.

Dammen
Voor de onderlinge damkompetite van DCV werden
de volgende wedstrijden gespeeld:
Klein Kranenbarg—A. Wassink l—1; Hoenink—
Klein Brinke 1—1; Wansink—Wiersma O—2; Dim-
mendaal—Verkerk 2—0; Wentink—Sloetjes afg.;
Wansink—Breuker O—2; A. Wassink—Lamers 2—0;
Grotenhuis—Harmsma l—•!; W. Wassink—Van Dijk
2—O; Klein Brinke—Wiersma l—1; Masselink—
Hulshof O—2; Rossel—Janssen l—1; Dimmendaal—
G. Wassink l—1; Klein Kranenbarg—Nijenhuis O—2
Oukes Lamers l -1; Heuvink—Hoenink 2—0.

Nationale cActie cl^gde kruiswoordpuzzel nr. 2
Dit is de tweede van dertien kruis-
woordpuzzels in uw Nieuwsblad voor
de Rode Kruisactie „Vakantie voor
gehandicapten". Ook ditmaal kunt U
voor bijna ƒ 20.000,— aan prijzen win-
nen.
Om mee te dingen naar de bijzondere
eindhoofdprijzen moet U aan het ein-
de van de actie alle letters E die in
de oplossingen voorkomen optellen.
Tel daarvoor nu vast de E's als U het
grote diagram hebt ingevuld (maar
Iaat de E's van de slagzin buiten be-
schouwing). In mei worden deze
eindprijzen, waaronder een fantasti-
sche stacaravan van Dick Wissink en
een Mark Orgel van Benelux Musical
Instruments, onder de goede inzen-
ders verloot.

De hoofdprijzen van deze puzzel zijn:

* Kleurentelevisie van
Philips Nederland ƒ 2.595,—

* Porseleinen servies van
Thomas Benelux,
Maastricht ƒ1.000,—

Verder kunt U winnen:
Een Elna Press, ƒ699, Sobrux; Thermat 25-was-
droger, ƒ578, Zanker; Starlet 353-naaimachine.
ƒ 549, Singer; Tapijttegels, ƒ 500, Heuga;
Novilon vloerbedekking, ƒ 500, NLF-Kromme-
nie; 4 banden, ƒ 450, Continental Rubber;
Canon Auto Zoom 318 Camera Super 8,
ƒ 400, Borsumij Wehry; Doe-het-zelf-uitrus-
ting, ƒ 395, Skil; Medische Encyclopedie,
ƒ 375, Tij l; Bosch DUH-61-waseafzuigkap,
ƒ 311, Willem van Rijn; Stofzuiger, ƒ 295.
Excelsior Tornado; Modewaardebon, ƒ 250,
Peek & Cloppenburg; Donsdeken + laken-
overtrek + sloop, ƒ 250, 'Irisette; Toiletkast,
ƒ 235, Allibert; Prisma-horloge, ƒ 229, Jansen,
Post & Cocx; zelfknoopwandkleedpakket,
ƒ 179,25, Van Schuppen; Koffieservies Rosen-
thal, ƒ 150, Focke & Meltzer; Reliëfglobe,
ƒ 100, Globe Industrie.
En tenslotte:
Elektrische haarkrulset; Airbrush en auto-
curlers van Carmen Curler Company; Pakket
55 miniatuurautootjes, World Present, 10 kg
kaas, Zuivelbureau; Vijf dierenatlassen, Rea-
ders Digest; Kjokkenservles, Nutricia;
Waardebon, Hérman's Schoenen; Handzagen,
Sandvik-Staal; Luxo-bureaulamp, Kamphuys
& Oosterbaan; Flacons Toiletspray, Revlon;
Pakketten Honig-merkartikelen; Blikradio,
Coca Cola; kalkoenen 3 kg, Pluimvee-produkt-
schap; 100 Boeken Prins Claus, De Boekerij;
Kussenpakketten, Van Schuppen; Puzzel-
woordenboek, Luitingh; 13 Filter-combinaties,
Melitta; Giemme-autowashandschoen, Van
Amersfoort; Elektronische Jaarboekjes, De
Muiderkring; Pokon-Chrysal-pakketten, H.P.
Bendien.

Chronisch zieken en Invaliden, die dag in
dag uit aan bed, huis en/of rolstoel zijn ge-
kluisterd, hebben ook recht op vakantie. Het
Rode Kruis biedt daartoe de mogelijkheid op
zijn hospitaalschip en In zijn twee tehuizen.
Aan meer dan vijfduizend patiënten per Jaar.
Dat kost geld, veel geld, dat U nu kunt bij-
eenpuzzelen. Met daarbij de zeer grote kans
dat U zelf een fantastische prijs wint. Het
door het bedrijfsleven ter beschikking gestel-

* Beatrix-wasautomaai van
Gerard de Lange,
Rotterdam ƒ998,—

Aanhangwagen type PONY
van Van Weeghei, Zwolle ƒ 795,—

Reiscoupon van Reisbureau

In onderstaand diagram vult U nu de letters In die
U op de gelljkgenummerde vakjes van de puzzel
hebt gevonden. De zin die bij een goede oplossing
ontstaat, stuurt U op elders aangegeven wijze In.

DICKSON
CARAVANS

de prijzenpakket heeft een waarde van een
kwart miljoen gulden. Deze week gaat er
weer voor ƒ 20.000,— aan prijzen uit. Doe
dus mee.

Zó Inzenden
U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart naar het speciale aares van het Neder-
landse Rode Kruis,
Postlaan 11, 's-Gravenhage.
Plak naast de gewone trankering (30 cent)
minimaal ƒ 1,— (maximaal / 5,—) aan gel-
dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U wilt, mits voldoende
gefrankeerd.
U kunt ook Uw oplossing op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste f 1,— of zoveel U wilt over op
giro 3046011 van bat Nederlandse Rode
Kr- te 's-Gravenhage.
U <plosslng moet op 13 december binnen
zijn. Op 17 december trekken in Bergen (N.H.)
notaris Van Beusekom uit 's-Gravenhage en
notaris Brons uit Bergen de fantastische prijzen.

De vergunning voor deze puzzelactie ten
bate van de Rode Kruls-vakantieprojecten
voor chronisch zieken en Invaliden Is ver-
leend door de Staatssecretaris van Justitie,
bij besluit van 31-10-73, nr. L.O. 700/143/230.

Verticaal:
1. koninklijk hoofddeksel - 2. eerwaarde vader
(lat. afk.) - 3. vierhandlg zoogdier - 5. loot -
6. op deze wijze - 7. kinderdoek - 9. duw •
12. zangnoot - 14. evenals - 15. snel - 16.
klein kind - 18. orde - 20. armholte - 22. posi-
tief geladen deeltje - 24. roem - 27. neerslag -'
29. koud - 30. behoeftig - 31. oefentijd van
praktisch werken - 33. slee - 35. godin van
de dageraad - 37. Duitse N.V. - 39. herkau-
wer - 40. voorgevel - 42. decigram (afk.) •
44. voorzetsel.

Horizontaal:
1. taf elf les - 4. klein roofdier - 8. familielid •
10. windrichting - 11. of dergelijke (afk.) •
13. overdekte doorgang door een muur - 16.
ajuin - 17. gehoororgaan - 19. bid (lat.) - 20.
In orde - 2t. boom - 23. teer - 25. Ik (lat.) •
26. europeaan - 28. bouwland - 30. opper-
vlaktemaat - 32. vis • 34. Europeaan - 36. dun-
ne plank - 38. groot (afk.) - 39. houten
schoen - 41. bevel - 42. zangnoot - 43. ajuin -
45. krijgsmacht - 46. boom.

De ruimte voor deze puzzel fs door uw
Nieuwsblad belangeloos ter beschikking ge-
steld.

Prijs-
win-
naars
puzzel
nr.1
Onze puzzel ten bate van
het Ned. Rode Kruis is een
sukses.

Onder de prijswinnaars
van de vorige puzzel
bevinden zich ook twee
lezers van Contact nl.

J. G. Hiddink, Vordense-
binnenweg 3, Lochem en
H. M. Scholten, Groene
Kruisstraat l, Hengelo G.
Hiernaast staat puzzel
nr. 2 afgedrukt.

Beproef uw geluk en
steunt daarbij het werk
van het Ned. Rode Kruis.

Doet u
ook
mee!

Lissone-Lïndeman ƒ 750,—



Aan onze
abonnees
Het duurder worden van veel grondstoffen en
diensten stelt de uitgevers van dag- en weekbla-
den af en toe voor het probleem van het aan-
passen van de abonnementsprijs.

De prijspolitiek die Nederlandse kranten in het
verleden hebben gevoerd, leidde tot zulke
scherp gekalkuleerde abonnementsprijzen, dat
zelfs een matige stijging van bijvoorbeeld kos-
ten van papier - dat van overzee wordt aange-
voerd - of kosten van vervoer per trein en
vrachtwagen naar de woonplaats van de abon-
nee, amper konden worden opgevangen.

Nu echter een aantal kosten duidelijk aan hel
stijgen blijft (het papier b v met 26 tot 40 pro-
cent), ontkomen de Nederlandse dag- en week-
bladen - en dus ook uw krant - niet aan het be-
sluit bepaalde stijgingen door te berekenen. Dit
is geen aangenaam besluit, maar wij zijn er van
overtuigd dat u de onontkoombaarheid ervan
wilt inzien.

Ons Contact willen wij echter gaarne zo hou-
den zoals het is. ledere week met plaatselijk
nieuws uit V orden en omgeving. Wat de abon-
nementsprijs en advertentietarieven precies zul-
len worden, weten wij op dit moment nog niet
doch volgende week hopen wij dit bekend te
maken. Het wachten is op de goedkeuring prijs-
beschikking van de minister van Ekonomische
Zaken. Redaktie.

Wfflniw
Waterpolo

Tn het overdekte zwembad te Eefde speelden de heren
l van Vorden zaterdagavond de ..thuiswedstrijd" te-
gen Brammen 1. De bezoekers startten suksesvol want
na een minuut spelen was de stand reeds O—1. Vor-
den kwam goed terug en 't gelukte Eggink de balans
in evenwicht te brengen. Een dekkingsfout in de Vor-
dense defensie was er de oorzaak van dat Drummen
de eerste speelperiode kon afsluiten met een l—2
voorsprong. Tn de tweede periode was Vorden iets
meer in de aanval. Men kreeg enkele goede kansen,
doch deze werden niet benut. Ook de Brummense
aanvallers toonden zich niet erg schotvaardig. De der-
de periode was een getrouwe kopie van de tweede
speelperiode. Mengerink zag in deze fase een doel-
punt wegens duwen annuleren. Wegens een overtre-
ding werd hierna Mengerink voor een minuut het wa-
ter uitgezonden. Brummen wist van deze nummer iekc
meerderheid evenwel geen gebruik te maken. Deze
situatie deed zich nogmaals voor in de laatste periode
toen bij Vorden Eggink uit het water werd gezonden.
Opnieuw slaagde Brummen er niet in dit voordeel van
een man meer uit te buiten. Het bleef u i te indel i jk bij
1—2.
De dames l van Vorden speelden zaterdagavond te-
gen Livo l uit Lichtenvoorde een sterke wedstrijd,
waarbij met name mevr. Van Dijk uitblonk. Vanaf
het begin dikteerde Vorden de strijd. Het duurde niet
lang of de stand was l—O dankzij een doelpunt van
mevr. Van Dijk. Vorden bleef de strijd beheersen en
het was Anneke Sikkens die de voorsprong vergrootte
tot 2—0. Vlak voor de rust scoorde Jet Smit het der-
de Vordense doelpunt. Aanvallend kwam Livo er
vrijwel niet aan te pas. In de tweede speelhelft kwam
Livo beter voor de dag en verkleinde de stand al
gauw tot 3—1. Mevr. Van Dijk bepaalde hierna de
stand op 4—1. Nadat deze speelster wegens een over-
treding een minuut het veld moest verlaten, verklein-
de Livo de achterstand tot 4—2. Vlak voor tijd werd
de eindstand 5—2 bereikt dankzij een doelpunt van
mevr. Brandenbarg.
De dames 2 van Vorden wonnen zaterdagavond met
6—l van de Flamingo's.

Volleybal
Na bijna twee maanden intensief volleybal is de span-
ning in de kompetitie van de IJsselstreek weer groter
geworden. Dit is vooral het geval in de Ie klasse he-
ren waar deze week in de Hanzehal zoveel „zwaar
geschut" in stelling werd gebracht dat liefst vijf teams
er in slaagden om met een gelijk aantal punten aan
kop te komen. Bijzonder suksesvol was het herenteam
van Dash l dat nu derde staat; de Vordenaren wisten
namelijk tegen lijstaanvoerder Bruvoc l een 2—2 ge-
lijkspel uit het vuur te slepen. DVC/Sparta kombina-
tie drukte in deze klasse hekkesluiter Dash 2 nog
vaster op de laatste plaats door een 3—O zege op de
Vordenaren.
In de afdeling dames Ie klasse was de ontmoeting
tussen het leidende Dashteam uit Vorden en DVC/
Sparta kombinatie uit Dieren de belangrijkste en
werd door Dash met 3—l gewonnen.
Bij de heren 3e klasse verloor Dash 4 van WIK 2
met 3—O terwijl Dash 3 met 3—O won van Hansa 8.
In de afdeling dames vierde klasse verloor Dash 4
met 3—O van DVC 2 en Dash 3 verloor met l—2 van
DVC 3.

Schieten
In de tweede ronde van de kompetitie vuurbuksschut-
ters bij de schietvereniging Oost-Gelderland heeft de
schietvereniging Wildenborch met diverse teams goe-
de resultaten behaald. De standen van Wildenborch
zijn als volgt:
2e klas B: 3. Wildenborch l 319 punten; 3e klas A:
5. Wildenborch 2 259 punten; 4e klas B: 1. Wilden-
borch 3 277 punten; 4e klas C: 8. Wildenborch 4 met
235 punten.

Welk blad brengt een berg
' streeknieuws? Juist: Contact!

MMMMMMMMMMN^^

ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker,
ledere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
Iedere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere in l i ch t ingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
Iedere donderdagavond t r a i n i n g volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Elke vrijdagmorgen wcekmarkt op het marktp le in .
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen b lokf lu i t : gevorderden
b lokfh i i ! ; beginnel ingen mclodica.
Elke zaterdagmorgen tr immen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantori j in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde
9 dec. Dansen bij Concordia - La Mara

10 dec. EHBO rayonlezing
12 dec. Kaartavond v.v. Vorden in de kant ine
13 dec. KPO exkursie
13 dec. Bejaardenkring 13.45 uur, Jeugdcentrum
16 dec. Dansen bij Concordia - Bel Canto's
16 dec. Pannekoekenrit per fiets van De Graaf-

schaprijders bij de Rotonde
18 dec. Kerstfeest NCVB
18 dec. Bejaardenmiddag KPO
19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
20 dec. Kcrststukjes maken met Floralia Nutsdepar-

tement Vorden
20 dec. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
21 dec. Kerstfeest Herv. Vrouwengroep dorp
22 dec. Bazar Medler
23 dec. Dansen bij Concordia - Sang und Klang
26 dec. Dansen bij Concordia - Blue Bird
30 dec. Dansen bij Concordia - Flamingo's
16 j an . Jaarvergadering KPO
19 jan. Opening karnavalsseizoen De Deurdreajers

met installatie nieuwe Prins bij Schoenaker
19 j a n . Feestavond v .v . Vorden in 't Wapen van

Vorden ^B
24 jan. Lezing Nutsdeppirtement Vorden

9 fcbr. Ledenvergadering KPO
23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van

De Deurdreajcrs in de tent bij Schoenaker
24 febr. Kinderkarna^^an De Deurdreajers met de

Jeugdprins ii^P tent bij Schoenaker
25 fcbr. CFTOOT ka rnava l van De Deurdreajers in de

tent bij Schoenaker
26 fcbr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de

tent b i j Schoenaker

De bcsfuren van de vereniging worden vcr/ochl hun
aktivitcitcn aan ons door (e geven dan kunnen de/e
in deze rubriek worden gevoegd.

WOLLEN
DEKENS

nu nog tegen

oude prijzen!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Inplaats van kaarten

HANS KALSHOVEN
en
GEBDA KAMPERMAN

delen u mede dat zij van plan zijn op vrijdag
14 dec. a.s. in het huwelijk te treden

De voltrekking zal plaatshebben om 15.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden

Zutphen, Mgr. Schaepmanstraat 8
Vorden, H. van Bramerenstraat 17
December 1973

Toekomstig adres: Tollensstraat 20, Zutphen

van 16.30 tot J8.00 uur in hotel
Bakker te Vorden

•KMMManmflfltimBnMannt̂ ^

T.V. TREKLUST
Warken

orgairseert zaterdag 8 december

grote ver-
werpingsavond
aanvang 20.00 uur in
café Zomerlust, Lochemseweg
Warnsvelcl

Om krentebrood,
gebak, wild, wijnen, etc.

Is uw vrouw vermoeid
van de feestdagen?

^̂  een KADOBON voor een

schoon heids-

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
Mevr. v.d. Wal-Buszkamp

1. schoonheidsspecialiste
i > . . . r | - t ; s r. ybi den Telef. i "o i

Zilvervloot - sparen
bij de Rabobank

Dat zet zoden
aan de dijk!
Een totaalbedrag van
'n mille of watv Dat kun je ;;
gemakkelijk maken;in
enkele jaren. Met het ldieaal|
Sp^rplan;lbe Zilvervloot 'M
E eri: pr a p h t p l a n v o o r : ;

die over'een •
bedrag willen

beschikken tegen de tijdjïlt
dat 't leven werkelijk goed ;
ga a t bëg i n h è n.
E n d a t h e b ben z e d a n ook |J|f
d a n kzi j d e 10% over held s |||
premie, berekend over het ;;J|
hele gespaarde bedrag,
inklusief de rente van de
Rabobank.
Dóar moet je méér van
weten! Wip daafom gauw
even bij ons binnen voor de
uitvoerige, gratis
brochure die je
precies vertelt
hoe je aan een
mooi kapttaiay
tje komt door
Zilvervloot-
Sparen.

Rabobank S

Op /.alord.-!^ 8 december a.s. hopen wij
on/e kinderen en kleinkinderen ons 40-jari^
huwelijk te herdenken

J. W. W E EN'R
en
ST. WKICNR-BOl U'MEESTER

Vorden, december 1973
Vosheuvelweg 4

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.50
uur in cafe-restaurant Schoenaker
te Kranenburg-Vorden

vwwwwww^^

Gevraagd voor het laden van varkens

een flinke kracht
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij:

E. J. KAMPERMAN
Veldwijkerweg l . Vorden - Tel. 05752-1204

Damclub Vorden
Vrijdag 7 december a.s.

GONGWEDSTRIJDEN
IN HET JEUGDCENTRUM

Aanvang half acht

Ook huSs'inmnH-rs /.'in vvelUom

ledere dcNnn!»-; < r < - M '
een prijsje i . w. van < f 2 -

hUkscmaktic Kon N «•;'.. l):imb'ni<l

Prijswinnende lotnummers:
1 1789 13637 5SU5 '2 1 7 L' l OH 78 l !-1f>8 i2fi(j() IS7I
5!) ; 1977 552 4498 7676 1-100 13196

inleveren elke vrijdagavond in het Jeugd-
centrum te Vorden vanaf half acht

ZONDAGMIDDAG A.S.

Kompetitiewedstrijd

VORDEN I -
DREMPT VOORUIT 1

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

Concert
Herv. Kerk - Vorden

Zondag 9 december a.s.
4 uur (16.00 uur)

MARGREET PRINSEN, orgel

CAECII.IA MEGENR m iraan

BERT WARTENA, f l u i l

Flanellen
lakens

TE KUST EN TE KEUR

bij:

de bank voor iedereen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Radio - Televisie
zowel kleur als zwart-wit
Koop bij de man, die ook repareren kan!

Vooraan in service - Vooraan in techniek

WEG NAAR LAREN 56 — ZUTPHEN — TELEFOON 05750-13813

VRIJETIJDSKLEDIM
HELANCA TRAININGSPAKKEN

me f biezen of in f wee k'e-urcn

SPORTIEVE TRUIEN,

VESTEN, PULLOVERS EN SWEATERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hilferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Eet smakeljjk
met ons (.ELDERS TARWE
gezond voedsel bij uitstek !

Verder: speculaas en roomboter amandelstaaf

WARME BAKKER

VANASSELT

Ons tapijt
kreeg een
keurstempel

U weet het: twee kunnen^ l̂T méér dan
één. Wat zou dan Mooier Wonen niet
kunnen, samen met nog 150 andere
erkende woninginrichters.Hier is het bewijs:
met trots geven wij voortaan ons tapijt een
eigen signatuur de G van Gezamenlijk. Maar
ook de G van Goedgekeurd. Van Gegaran-
deerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed
Gelegd. Dat stempelt ons tapijt tot Goed
Gekocht tapijt

MAJORCA
Tapijt met zuidelijke warmte en de
kleur van een Berber.
Synthetisch met schuimlatex rug.
Kamerbreed 400 cm. Per str. meter

COMET

Zaterdags tot 5 uur geopend

Een stertapijt dat uw huls op slag
verandert Van Engelse origine.
Getuft met schuimlatex rug.
100% Evlan. Kamerbreed 366 cm.
Per str. meter

Te koop jonge cavia's
na 5 uur
H. Doornink, Vorden
van Lennepweg 4

^Nationale emotie cJ^de kruiswoordpuzzel nr.2^\
GIT Ifiint flf.7f. vf/f*f;lr winnftnr '

Een kleurentelevisie van
Philips Nederland N.V.,
Eindhoven ƒ2.595,—

Een pakket tapijttegels van ƒ 500,— door
Heuga Benelux, Scherpenzeel
Novilon vloerbedekking van ƒ 500,— door
NLF-Krommenie B.V., Krommenie
4 banden type TS 771, maat 155 sr. 380
tubeless van ƒ 450,— door Continental
Rubber B.V., Amersfoort

Een porseleinen servies van
Thomas Benelux B.V.,
Maastricht ƒ 1.000,—

Een Beatrix wasautomaat
van Gerard de Lange B.V.,
Rotterdam ƒ998,-

Een éénassige aanhangwagen,
type PONY,
van Van Weeghei B.V., Zwolle ƒ 795,-

Een reiscoupon van
Reisbureau Lissone-Lindeman ƒ 750,-

Voorts werden ter beschikking gesteld:

Een Elna Press van ƒ 699,— door Sobrux B.V.,
Amsterdam
Een Thermat 25-wasdroger van ƒ 578,— door
Zanker Nederland B.V., Woerden
Een Starlet 353-naaimachine van ƒ 549,—
door Singer B.V., Amsterdam

Canon Auto Zoom 318M camera's voor
Super 8-film van ƒ 400,— door
Borsumij Wehry Nederland N.V., Den Haag
Een doe-het-zelfuitrusting van ƒ 395,—
door Skil Nederland B.V., Breda

Een medfscfie encyclopedie in zes delen van
ƒ 375,— door Uitgeverij Tij l, Zwolle
Een wasemafzuigkap Bosch DUH 61 van
ƒ 311,— door Willem v. Rijn B.V., Amsterdam
Een stofzuiger van ƒ 295,— van
Excelsior Tornado, Dordrecht
Een modewaardebon van ƒ 250,— door
Peek & Cloppenburg, Rijswijk Z.H.
Een donsdeken + lakenovertrek + sloop
van ƒ 250,— door Irisette, Barneveld

Een Allibelle Lux toiletkast van ƒ 235,— door
Allibert Nederland B.V., Badhoevedorp
Een Prisma Electronic horloge van ƒ 229,—
van Jansen, Post & Cock B.V., Amsterdam
Een zelfknoop-wandkleed-pakket van ƒ 179,25
door N.V. Kon. D. S. v. Schuppen, Veenendaal
Een koffieservies Rosenthal van ƒ 150,—
door Focke & Meltzer, Amsterdam
Een verlichte reliefglobe van ƒ 100,— door
De Eerste Nederlandse Globe Industrie,
Zwolle

En tenslotte deze fraaie prijzen:

Een elektrische haarkrulset van ƒ 94,95 door
Carmen Curler Company, Amsterdam
Een Carmen Alrbrush van ƒ 69,95 en twee
Carmen Autocurlers van ƒ 44,95
Een pakket met 55 autootjes van ƒ 90.—
door World Present B.V., Roermond
Een kaas van 10 kg van ƒ 75,— door bet
Nederlands Zuivelbureau, Rijswijk
Vijf grote geïllustreerde dierenatlassen van
ƒ 69,95 door Uitg. Mij. The Readers DIgest
N.V., Amsterdam
Een klokkenservles van ƒ 55,— door
N.V. Nutrlcla, Zoetermeer
Een -waardebon van ƒ 50,— door
Herman's Schoenen B.V., Utrecht

Twee handzagen van ƒ 35,50 per stuk'door
Sandvik Staal N.V., Schiedam
Een Luxo 1001-bureaulamp van ƒ 35,— door
Kamphuys & Oosterbaan B.V., Amsterdam
Drie flacons Intimate Eau de Toilette Spray
van ƒ 35,— door Revlon B.V., Amsterdam
Vier pakketten artikelen van ƒ 30,— per stuk
door Honig Merkartikelen B.V., Koog a/d Zaan
Een blikradio van ƒ 25,— door
Coca-Cola Exp. Corp., Amsterdam
Vier kalkoenen van 3 kg, ƒ 25,— per stuk,
door Produktschap voor Pluimvee en Eieren,
Zeist
Honderd boeken Prins Claus van ƒ 24,50
door De Boekerij N.V. te Baarn

Vijf kussenpakketten van ƒ 18,95 door
N.V. Kon. D. S. van Schuppen, Scherpenzeel
Het boek 150.000 puzzelwoorden van ƒ 16,90
door Uitgeverij Luitingh B.V., Laren N.H.
Dertien filtercombinaties van ƒ 12,85
door Melitta Nederland B.V., Bussum

Een Giemme NT autowashandschoen van
ƒ 10,95 door Fa. G. van Amersfoort, Zeist
Tien elektronische jaarboekjes van ƒ 7.95
door Uitgeverij De Muiderkring N.V., Bussum
Drie verzorgingspakketten Pokon-Chrysal van
ƒ 6,15 per stuk door H. P. Bendien B.V.,
Naarder.

Trekkingsavonden
Sint Nicolaas-aktie van de
Vordense Winkeliersver.
INLEVERINGSADRES WAARDECOUPURES :

IJssalon Boersma, Dorpsstraat 6 te Vorden.

WAARDEBEPALINGSAVONDEN:

Deze vinden plaats in de grote zaal van hotel Bakker op:

vrijdag 7 december 21.15 uur PRIJZENPOT f 2000,-

Let u wel op:
wordt u de eerste avond niet beloond, dan speelt u automatisch mee in

de volgende ronden.

WAARDEGELDIGE COUPONS:
deze worden de winnaars, voor zover niet op bovenstaande avonden

aanwezig, per post toegezonden.

VERZILVERING WAARDEGELDIGE COUPONS:

bij de deelnemende winkeliers.

GELDIGHEID WAARDECOUPONS:
tot en met 31 december 1973.

Wij hadden in Vorden
nog nooit zo'n prijzenpot !

^w««- •• urn f i i i ^^HHITT
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Slijterij-Wijnhandel SMIT
DORPSSTRAAT 10 VORDEN — TELEFOON 05752-1:5!) l

KING'S CLUB WHISKY 11.95
REMY MARTIN V.S.O.P 25.95
Bij een liter Brandenbarg's Citroen

Een leuke DIERENKALENDER KADO !
UIT ONZE WIJN-AFDELING:

2 stenen kruikjes APOSTEL ROSé 10.50
CIDRE RONSARD (op. champagne) fles 3.25
CHATEAU DE-LA-GRANGE des pres
een zachte Bordeaux-wijn 4.55
BEAUJOLAIS CaveBeniot 6.60
EGRI BIWAVéR 1969
een prachtige Hongaarse wijn 8.30een pracmige nongaarse wijn o.ju
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SHELL PETROLEUM Fa Gebr. Barendsen
de beste brandstof voor uw oliehaard! Zutphenseweg - Vorden Tel. 05752-1261

Nieuw
tapijt \

Wij kunnen u uit voorraad leveren

reeds vanaf f 69,-
per strekkende meter

U WEET HET:

wij leveren u alle soorten

ERKTAPIJT
met 5 jaar slijtgarantie !

Al uw kamerbreed tapijt

wordt gratis en vakkundig gelegd !

ZIE ONZE TAPIJT-SHOWROOM

Uw tapijtzaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

"GAMOG" weet alles over gas.
En we verhuren ook apparatuur
Bij de „GAMOG" kunt u keukengelsers,
badgeisers of gasbollers huren. WIJ
vertellen u welk komfort die apparaten
u bieden en wat de huur bedraagt.
Desgewenst geven we u ook nog een
uitgebreide demonstratie in ons
informatiecentrum.

Komt u binnen*
Het „GAMOQ"-informatiecentrum
herbergt veel Informatie over aardgas
en gasapparaten. U bent welkom om
alles te bekijken.
Van open gashaard
tot en met hetelucht
verwarming. En
we geven u al het
foldermateriaal dat u
wenst mee naar huis.

Weg met de problemen.
Wat u wilt weten over aardgas in
verband met eventuele problemen,,
kunnen wij u vertellen. Voorbeeldje:
„Wat komt er kijken bij een over-
schakeling van gashaard op centrale
verwarming?"
Onze ervaring en vakkennis staan borg
voor de juiste voorlichting.
Dus voortaan weet u waar u terecht
kunt, nietwaar?

N.V. „GAMOG",
Bolwerksweg 35, Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tel.:05750-10888

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amoa
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Snoep verstandig eet een appel!

GOLDEN DELICIOUS

GOUDREINETTEN
vanaf f 9,- per kist

COX ORANGE
HAND- EN STOOFPEREN

Verkoop iedire zaterdag van ,9-12 uur
in de schuur bij 't Medler

Zaterdag 29 december laatste verkoopdag

Fruitteeffbedri/f

MEDLER

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk raar:

Ruurloseweg 12 - Teleloon 05752-1879

Pantalon,
die
naar
uw
pijpen
danst!

Een pantalon die zit, maar ook staat.
Met een coupe die blijft, in een stof
die houdt. In de kleur die u zint. Voor
een prijs die past.

Zaterdags tot 5 uur geopend

HENGELO (GLD)

Zondag 9 december

La Mara

3b€trs vol gezelligheid

MOETEN UW FOTO'S
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPH/JN
Centrum - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Confectiebedrijf

Lammers
VORDEN
Raadhuisstraat 18, telefoon
1971, na 18 uur 1708
Voor het vervaardigen van
japonnen kunnen wij
phtr.tsen
modineftes
leerling modinettcs
strijkster
eventueel part-time
Eigen vervoer vanaf Zut-
phen, Vierakker, Wichmond

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Super-benzine

79,8 cent

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

Gevraagd:
oude grammofoons, pathe-
foons (defekt geen bezw.)
B. G. te Lindert
De Hanekamp 23 - Vorden

Won/ngg/ds
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor.
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
huis

W.J.deWüdejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Zojuist weer ontvangen

rollen
behang
(geen restanten)
Bij ons per rol leverbaar!

KORTINGEN TOT

70 procent!

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreflendl

Zutphenseweg - Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Grote sortering

ARSEN!
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
Dorpsstraat 9 — Vorden

Telefoon 05752-1301


