
Donderdag 13 decmber 1973
35e jaargang nr. 37
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12
V orden, telefoon 05752-1404, giro 1205867
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 15,— per jaar
Kor respondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Een
Dorpscentrum
in Vorden
Zoals we de vorige week al berichtten, vindt op don-
derdagavond 13 december in het Jeugdcentrum een
tweede plenaire vergadering van alle Vordense ver-
enigingen en groeperingen plaats. Ter sprake komen
in deze vergadering:
a. ihet rapport „Onderzoek naar de behoefte aan een

Dorpscentrum in Vorden"; grondslag voor dit
rapport is de onlangs gehouden enquête, die is
uitgewerkt door de Stichting Gelderland voor
Maatschappelijk Werk in Arnhem. De heren Doo-
renbosch, Van der Lely en Polman van deze stich-
ting, zullen een toelichting geven op het rapport.

b. de oprichting van een Stichting Dorpscentrum,
welke tot taak zal krijgen het „vertalen" van ge-
noemd rapport in een gebouw(enkomplex), en het
onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een
en ander.

De vergadering is openbaar en wij nodigen alle be-
langhebbenden en belangstellenden dan ook hartelijk
uit voor het bijwonen ervan (uiteraard vooral de po-
tentiële gebruikers-verenigingen van het toekomstige
gebouwenkomplex).

De Initiatiefkommissie Dorpscentrum.

Sukses
Op de gehouden nationale keuring te Nijmegen van
dwerggeiten, waar alleen de Ie prijswinnaars van ver-
schillende keuringen mochten deelnemen van Neder-
land, waar met 4 geitjes werd deelgenomen, werden
vier eerste prijzen en het kampioenschap behaald.
Op een gehouden open keuring in het plaatsje Zee-
land achter Nijmegen werd met 2 bokken en 5 geitjes
deelgenomen, hier werden 7 eerste prijzen behaald en
tevens werd een jonge bok reservekampioen en wer-
den 3 geitjes kampioen van verschillende klassen.
Tevens werd het algehele kampioenschap behaald.
Een mooi sukses voor de fökkerskombinatie Van Del-
len en Zweverink uit Vorden.

Schoolnieuws
Op vrijdag jl. hield de openbare basisschool Linde
een ouderavond. Praktisch alle ouders waren aanwe-
zig. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de gele-
genheid om het schoolwerk van de kinderen in te zien.
Tot nieuwe ouderkommissieleden werden benoemd
H. Wesselink en G. Ribbers.
Na de pauze liet de heer Hazekamp een serie dia's
zien van het Drentse landschap. Na enkele mededelin-
gen en rondvraag sloot de voorzitter de vergadering.

Nutsdepartement
Ook dit jaar zal weer in samenwerking met Nuts
Floralia een middag en avond gehouden worden on-
der het motto „zelf Kerststukjes maken". Dit zal on-
der deskundige leiding geschieden en voor iedereen,
ook niet-leden, gratis toegankelijk zijn.
Het Nutsbestuur hoopt dat zoals voorgaande jaren,
velen van deze kans gebruik zullen maken om hun
eigen Kerstversiering te maken. Nadere gegevens zijn
elders in dit blad vermeld.

Vordens Huis-
vrouwen Orkest
Het is al weer een tijdje geleden dat er enkele woor-
den over het Vordens Huisvrouwen Orkest in de
krant stond. Dat het orkest in die tijd niet stil heeft
gezeten, blijkt wel uit het volgende.
De ene aanvraag na de andere kwam en komen nog
steeds binnen. Ze hebben zelfs al nee moeten zeggen.
De afgelopen tijd hebben de ijverige leden met hun
dirigent W. van Til de volgende plaatsen bezocht:
Lochem, Hengelo, Wijhe, Almen, Wehl, Vorden,
Hengelo. Zelfs een serenade werd nog gebracht. Het
laatste optreden was in Duitsland, in Kleef, bij de
bekende schoenfabriek van Gunter Hoffmann. Daar
traden naast het Vordens Huisvrouwen Orkest ook
bekende radio- en televisie-artiesten op. Wel een be-
wijs dat dit orkest er in geslaagd is datgene te bren-
gen wat men graag hoort

Bevorderd
Opperwachtmeester G. Kluner van de rijkspolitie
groep Vorden, die plaat^i^Bingend groepskomman-
dant is, is per 5 december^Trbevorderd tot adjudant.

BETALING
ABONNEMENTS-
GELD «.a. maandag
Zoals wij vorige week reeds vermeldden, komen
ook wij er niet onder uit wat de verhogingen
van abonnementsprijs en advertentieprijs be-
treft. Dit vindt zijn oorzaak o.m. in de sterk
gestegen papierprijzen, waardoor de verhogin-
gen onvermijdelijk blijken.

Voor het jaar 1974 hebben wij de abonnements-
prijs moeten stellen op f 17,— exklusief admi-
nistratie- en inkassokosten. Wordt u na l jan.
1974 een kwitantie aangeboden, dan komt er
f 2,— administratie- en inkassokosten bij.

Ook de advertentietarieven zullen per l jan.
1974 met 2 cent per mm worden verhoogd. De
adverteerders ontvangen hierover nog nader
bericht van ons.

Het abonnementsgeld voor Contact
kan tot l januari 1974 op de vol-
gende manieren worden voldaan:

Per giro nr. l 20 58 67
Per Rabo-bank, Vorden
nr. 36.64.02.374
Per Amro-bank, Vorden
nr. 48.63.19.245
t.n.v. drukkerij Weevers B.V.
Of aan het kantoor van de drukkerij
Nieuw stad 12 te Vorden.

Redaktie en administratie.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

KOERSELIYm CASSETTES

Gemeente-
nieuws

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

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

Spreekuur burgemeester A. E. van Ar kei:
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
ter sprake:
1. de gemeenteraadsvergadering van 19 decem-

ber a.s.; behandeling gemeentebegroting
1974; en

2. de techniek van de gemeentebegroting
(algemeen).

ad 1)
GEMEENTERAADSVERGADERING
Zoals we de voorgaande weken al berichtten,
zal de gemeenteraad op 19 december a.s. half
acht 's avonds in het gemeentehuis, diskussiëren
over de gemeentebegroting voor het jaar 1974.
In diverse afleveringen van deze rubriek is een
uiteenzetting gegeven van de verschillende on-
derwerpen die B&W hebben behandeld in de
bij de begroting behorende zgn. „aanbiedings-
brief"; hierin kwam 'het beleid van het afgelo-
pen jaar en het (de) volgende jaar (jaren) naar
voren. In de vergadering van 19 december a.s.
zal de Raad het algemeen beleid voor het jaar
1974 vaststellen. Zoals gebruikelijk, is de verga-
dering openbaar, en het gemeentebestuur no-
digt u dan ook gaarne uit voor het bijwonen van
deze belangrijke vergadering.
Behalve dit onderwerp, komen verder o.m. nog
deze agendapunten aan de orde:
• de rechtspositieregeling voor de vrijwillige
brandweer, en de vergoedingsregeling voor de
vrijwillige brandweer; beide regelingen houden
een verbetering van de rechtspositie en de ver-
goedingen voor de vrijwillige brandweerlieden
in;
• het Dorpscentrum; B&W stellen de Raad
voor om voor het bestuur van c'e Stichting
Dorpscentrum i.o. aan te wijzen de raadsleden

J. W. M. Gerritsen en mr. R. A. van den Wall
Bake, en om aan de Stichting een subsidie te
verlenen van ƒ 1500,— voor de eerste aanloop-
kosten.
• verharding van de Stuwdijk; B&W stellen de
Raad voor om over een lengte van plm. l km
de Stuwdijk te verharden (vanaf de Nijlandweg
tot even voorbij de boerderij aan de Stuwdijk
nr. 5); de aangelanden zullen als tegenprestatie
o.m. de ondergrond in eigendom aan de ge-
meente afstaan, terwijl de weg een „openbare
weg" zal worden;
• aankoop van grond en verkoop van een
bouwterrein; wijziging gemeenschappelijke re-
geling ter uitvoering van de Wet Sociale Werk-
voorziening; presentiegeld leden stemburoos;
vaststelling bedrag per leerling voor 1974, art.
55 Lager Onderwijswet 1920; vaststelling getal
wekelijkse lesuren vakonderwijs voor 1974.

ad 2)
DE TECHNIEK VAN DE
GEMEENTEBEGROTING
In ieder huishouden, ook in de gemeente Vor-
den, kunnen zich omstandigheden voordoen,
zoals wij dit in een soort ooggetuigenverslag
willen weergeven.
Het gezin „N", te goeder naam en faam in de
gemeente bekend, zoals dat wel genoemd wordt,
heeft een voorbeeldig bestaan geleid. Man en
vrouw hadden vóór hun huwelijk enige van hun
persoonlijke verdiensten aan de kant gelegd om
daarmee hun huishouden behoorlijk te kunnen
inrichten, ja men had zelfs nog wat achter de
hand kunnen houden. Een goede tweedehands
auto kon nog worden aangeschaft, maar daar-
mee verdween 'het laatstje restje van het ge-
spaarde geld.
Met de kinderen en hun gelukkig gezonde groei
kwam het gezin nog wel niet in financiële moei-
lijkheden, maar vader en moeder kwamen wel
voor feiten te staan, die ze hadden kunnen zien
aankomen, maar waaraan ze eigenlijk achteloos
waren voorbij gegaan.
Als de kinderen naar bed zijn zitten vader en
moeder bij elkaar om de situatie te bespreken.
De wasmachine gaat het opgeven. „Mevrouw",
zegt de monteur, die erbij gehaald is, „met her-
haaldelijke reparatie blijft u aan het klungelen;
ik kan u alleen maar aanraden een nieuwe ma-
chine aan te schaffen." En daar zitten ze dan,
met papier en potlood. De reserve op de bank
is op, de wasmachine moet er komen. Hadden
we van ons inkomen maar regelmatig wat aan
de kant gezet, dan was het zo ver niet gekomen.
En moeder denkt daarbij aan de stofzuiger die
ook al een ander geluid doet horen dan het te-
vreden gezoem van vroeger. Vader krijgt nu
ook nare gedachten over z'n autootje; daar is
ogenschijnlijk nog niks mee aan de hand, maar

hoorde hij eergisteren niet een vreemd tik-
geluid onder de motorkap?
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Vader en moeder „N" slaan aan het rekenen.
Het huishoud pakket, licht, gas, enz. Alles bij
elkaar opgeteld. Ja, gelukkig er blijft nog wat
over van het maandelijks inkomen. En ze den-
ken aan de nieuwe wasmachine. Nee, er is niet
voldoende om die direkt aan te schaffen, nog
niet in 6 maanden. Moeder merkt wat aarzelend
op, dat ze nog helemaal niet gedacht hebben
aan de nieuwe kleren, die er na verloop van
tijd moeten komen. De wasmachine moet er
komen, dat staat vast. Dan maar op afbetaling.
Ze vinden dat daar niets op tegen is, omdat de
maandelijkse termijn door het overblijvende be-
drag van hun inkomen nog ruimschoots wordt
gedekt.
En wat blijft er dan nog maandelijks over' En
wat gaan ze daar mee doen? Merkwaardig, dat
ze nog nooit eerder zo hebben gecijferd. Ze
overwegen wat kan en niet kan, wat noodzake-
lijk is of alleen maar luxe. Ze nemen zich heilig
voor die maandelijkse bedragen ook werkelijk
te sparen en alleen en uitsluitend voor het ge-
stelde doel aan te wenden. Ze zijn verwoed aan
het begroten geslagen . . .!
Geachte lezer, dit verhaaltje is maar niet zo
onder het gemeentenieuws gekomen als blad-
vulling, zoals het verhaal over het „Loch-Ness-
monster" af en toe weer eens in de dagbladen
verschijnt. Neen, in het verslag over het gezin
„N" zien wij vele dingen weerspiegeld van het
huishouden van de gemeente Vorden. De raads-
leden hebben inmiddels de gemeentebegroting
voor het jaar 1974 in huis gekregen. En al valt
het moeilijk aan te wijzen, wie nu wel de vader
of de moeder in het gemeentelijk „gezin" is,
vast staat, dat het kollege van burgemeester en
wethouders zich wel terdege beraden heeft, hoe
men voor het jaar 1974 met de beschikbare
middelen moet rond komen.
Als inwoner dezer gemeente hebt u de groei
van „het gemeentegezin" kunnen gadeslaan. En
dan zal het u ook wel opgevallen zijn, dat voor-
al in de laatste jaren vele „jasjes" van de kin-
deren versleten of te klein zijn geworden en dat
men nodig aan vernieuwing toe was. En steeds
kwam het er maar weer, een weg verbetering,
uitbreiding van de straatverlichting, nieuwe
scholen, enz. Hebt u het gemerkt in het betalen
van de gemeentelijke belastingen? Nauwelijks.
Maar waar doen ze het dan van, of hebt u zich
dat nog nooit afgevraagd.
Wij hopen met dit verhaal uw nieuwsgierigheid
gewekt te hebben, zodat u in de eerstvolgende
edities van „Contact" met 'belangstelling het
vaak dode cijfermateriaal zult bestuderen. Wij
van onze kant zullen trachten u dat „dode" ma-
teriaal zo levendig mogelijk te illustreren.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

ioKerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 16 december (3e Adventszondag)
10.00 uur ds. J. Veenendaal (Heilige Doop)
19.00 uur Interkerkelijke Adventsdienst in de Gere-
formeerde kerk; belegd door de Raad van Kerken

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kinderneven-
dienst
19.00 uur Adventsdienst Raad van Kerken in de Ge-
reformeerde kerk, voorganger ds. J. Veenendaal,
Hervormd predikant te Vorden

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 Sterringa, telefoon (05752) 1255
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 J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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 spoed recepten

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

hoofd 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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

Geboren: Willem Johan, zoon van H. Arfman en G.
A. Evers; Everdien, dochter van G. J. Knoef en W.
H. Mennink; Angelique Annchen Marie, dochter van
M. A. F. Boere en E. M. Kiene; Lidwiena Johanna,
dochter van B. Maalderink en J. C. M. Rijnders.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: G. B. M. Dammers en A. M. Besselink.
Overleden: D. H. Meerdink, 83 jaar, weduwe van
Bollen.



de
BIJ UW KERSTINKOPEN

Pracht ovenverse

Kersttaart
grandioos van opmaak voor slechts

Ongelooflijk voordelig!

Blik Deep
Blue CRAB
voor maar

495
Golden Bell
ASPERGES
blik 250 gram

nu voor

i 129
PIKEURTJE

Vruchtenwijn
met

jonge jenever
van 450 voor

289
Als nagerecht

Flair dessert
aardbeien
van 175 voor

98

GROENTE EN FRUIT
GROTE HANDSINAASAPPELEN NAVELS
per net

EXTRA GROTE HANDSINAASAPPELEN
per net

FUNE HANDAPPELEN
(Franse Golden Delicious) 2 kg

PRACHT CHIQUITA BANANEN
per kilo

HEERLIJKE VERSE ANANAS
per stuk

HEERLIJKE CLEMENTINES (mandarijnen)
zonder pit per net

BLANKE WITLOF
500 gram

PANKLARE RODE KOOL
500 gram

198
198
198
98

198
198
118
38

CHAMPIGNONS vroe< bestellen!

Nieuw ^
in ons assortiment

Heerlijke SALADES
2 of 4 persoons

Groter op bestelling

SLIJTERIJ
LEGNER JONGE JENEVER liter 990
Hierbij EEN FLES VIEUX voor

WF BESSENJENEVER
voor

DUITSE SEKT 'Noch Elten'
voor

Grote fles JAGERMEISTER
voor

FRANSE COGNAC 'Courvoisier V.S.O.P.
voor

Diverse soorten SANDEMAN SHERRY
voor

BEAUJOLAIS DES DUCS
voor

Koel serveren
MOSELBLUMCHEN MOEZELWIJN

Grote fles
MARTINI VERMOUTH .

765

995

398

1295

2125
695
595

Literfles PONTOISE LANDWIJN
voor

495

298

VERRASSEND
literblik delmonte ananas*
kwart liter room zomaar

bij 2 flessen
grand vin rose
*********************

700
Bij koffie en thee

tulbandcake
voor maar ........

Suiker of noot-
kransjes pak .....

Pak a 2 stuks
kerststaven voor ...

kerstgebak
voor

Groot pak
keggtoekjes .

Choc. musket-
ringen voor

Zakje 150 gram
kersenbonbons ...

Luxe stol
met spijs

Krentebrood met
spijs 1000 gram ...

Kerstkrans

met roomboter

nu
375

Groente conserven

Jonker Fris appel-
moes 1/1 blik

Zeer fijne dop-
erwten \/\ blik ...

Chinese
sperzieboontjes ...

Maggi aardappel-
puree nu

Jonker Fris aard-
beien ]/2 blik

Hero cassis
literfles

Hero vruchten-
limonade literfles

De enige echte
Seven Up literfles

Krat a 24 flesjes

Kratz Pilsener bier
voor

89

128

99

109

109

109
79

79

900

Appelsap
of
Jus d'Orange

3 flessen

voor maar 198

Uit onze bloi

Maak zelf uw

Kompleet pa
voor ....

Pracht
kerstster voor

Bos
Narcissen

Wij hebben \
MOOIE KERS

Vis en vleesc

Groot blik
Pink zalm vo<

Royal Dutch

Garnalen per

Dubbel bl. m

in olie v. 16S

Royaal blik G

Sauries vooi

De Groot so<

balletjes 2

Voor de keu

Bolletje
Paneermeel

Pak a 2 stuks

Page keuken

Voor garneri

Toverslag To

2, pak —

Literfles Colo

koffiemelk

Uit onze wijn

Beaulieu wijn

met gratis gla

Grote fles Ni<

advokaat nu

Literkruik zw

bessenwijn m

jonge jeneve

Don Campos

sherry 3 fless

2 literfles Am

lillado voor..

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



OORDEEL
lenstal:

Ikerstbakje

ket

249

189

mserven

219

l ikje 260

149

119

voor

Ier.

Blikjes 129

en

pak

oliën

'g
>ping

105

98
no

loek

boer

rte

et

nu

n ...

435

398

999

695

De Betuwe
Tweedrank
(verschillende smaken)

van 218 voor

UNOX

Champig-
non soep
4 borden blik nu

99

3/4 literpot

nu voor

Laat onze chef-slager uw kerstdiner verzorgen!

Voor een heerlijke soep:

SCHENKEL
500 gram

OSSESTAART
500 gram ...

Ons bekende
SOEPPAKKET

368
218

268
Voor uw hoofdschotel:
RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

VARKENSROLLADE
500 gram vanaf

MALSE BIEFSTUK
250 gram

HEERLIJKE ROSBEEF
500 gram 41-

HAMLAPPEN
500 gram

WIENER SNITZELS
per 100 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

HEERLIJKE RIBLAPPEN
500 gram

Verder hebben wij verschillende vleesspecialiteiten in voorraad o.a.: Ossehaas,
Tournedaux Entre Cote's, Runder of kalfstongen, Blank kalfsvlees, Oesters
en Fricandeau BESTEL VROEGTIJDIG UW KERSTBOLLADE !

100 pram HAM 89
100 gram GEKOOKTE LEVER 89
100 gram BACON .138
100 gram GEBRADEN ROSBEEF . 188
100 gram GEBRADEN VARKENSROLLADE 188
100 gram GEKOOKTE TONG . 159
250 gram AMSTERD LEVERWORST . 9 9
200 gram GEKOOKTE GELDERSE 109
150 gram GEBRADEN GEHAKT 89
150 gram SNIJWORST 119
150 gram PATE 138

Voor uw kerstsfeer
Pak a 6 stuks
KAARSEN (DIVERSE KLEUREN) voor 125

Philips
KERSTBOOMVERLICHTING 2095

SNEEUW 1.1.% 100

25 stuks
KERSTSERVETTEN .

PRACHT KANDELAAR MET KAARS
voor

Wij hebben voor u
MOOIE KERSTDENNEN

Uit de diepvries
KALKOENPOTEN

PINGO HAANTJES

CAMPINA VRUCHTENIJSTAART

PATATES FRITES

POMMES PARISIENNES

JONGE KALKOEN

DOPERWTEN ZEER FIJN
500 nram

298

389

250

159

98

298Mm J \J

149î r j

V ar ie voor een borrelgarnituur
DUYVIS KROEPOEK
naturel of nasi

CHIPITO's
kaas of pindasmaak

COCKTAIL ZOUTJES
groot pak van 195 voor

CALVE BORRELNOOTJES
nu

INTERMEZZO COCKTAIL ZOUTJES
nu

ZOUTE STICKS
2 zakken voor

PINDA'S IN DOP
van 118 voor ....

WALNOTEN
200 gram

ZOUTE PINDA'S
grote baal

75

69

169

139

98

98

79

109

159

Friso bloem
kilo

Sultana rozijnen
per zak

Salino slaolie
per fles

Strooibus poeder-
suiker 250 gram ...

Grote doos nieuw-
jaarsrolletjes

Zakje krenten
voor

Voor oud en nieuw
Voor hartige hapje
Zure haringrugjes

Ragout of
pasteibakjes

Jampot a 8 stuks
knakworsten voor

Devonsheer
Melba toast voor

Ovale of vierkante
toast 2 pakjes

Unox Frankfurter
knakworst v. 180 v.

99
99
139
99

550
79

99
145
98
159
98
159

Verder gem. anijs, gist, sucade, snippers, gember, enz. enz.

L) koopt
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er lekker voordelig!



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

Kassakoopje Suikerkransjes 200 gram p.pak f 0,75
VLEES vers van hef mes

ui f onze keurslagerij KEURSLAGER
Dikke lende
590 gram voor

Mag. malse riblappen
500 gram voor

Doorr. mnderlappen
500 gram voor

Magere hamlappen
500 gram voor

Gelderse schijven
3 stuks voor

Roomsnitzels
3 stuks voor .

Paprika snitzeis
3 stuks voor

Groot soeppakket
voor

Doorr. runderrollade
500 gram voor

f6,58
f5,68
f4,88
f5,98
f 1,65
f2,10
f2,10

Vrijdag en zaterdag N3SE & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

f 1,88
f2,50
f2,98

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Chocolade vla
]/2 liter van 65 voor f 0,59
Magere melk I A
hele liter voor ............................................... ^^ J

Yoghurt f O 79
liter van 96 voor ........................................... \J J M \f

Groente en fruit dagelijks
Sinaasappels plm. 2 kg .
Aardappelen (Bintjes) 5 kg
Spruiten 500 gram . . .

vers
f 2,18
f 1,58
f 0,68
f 0,48

Groente en fruitreklame geldig t.m. zaterdag

MAANDAG EN DlmDAG:

Gesn. koolraap 500 gram f 0,39

DIEPVRIES
Zeer fijn SOO gram van 189 voor

30 stuks, normaal pak 265, nu

f 1,49
f 2,29

Iglo kroketten nu de 5e GRATIS

Prachtige bos NARCISSEN voor f 1,98
Eerste iteit VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij!
150 gram BOTERHAM WORST

150 gram HAMWORST

150 gram GEBRADEN RUNDERROLLADE

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST

UIT ONZE BROODBOETIEK
ROOMBOTERCAKE normaal 175 nu

WENER APPELTAART van 245 voor

KRENTEBOLLEN 5 stuks voor .

149
218
118

Naast onze sortering King Corn brood steeds

Vers Brood van bakker Van Groningen

SIEBRAND PIKEURTJE from.-bessen-
jenever literfles van 450 voor

HERO CERISE
liter van 148 nu

SISI SINAS
nu voor

SMITH CHIPITO
(kaas)

SMITH CHIPITO
(pinda)

DOPERWTEN FIJN heel blik
normaal 115 nu

KERST CHOCOLAADJES (melk)
of puur) per bakje

KARVAN CEVITAM
0.3 liter normaal 198 nu

SAROMA BANAAN
4 pakjes normaal 168 nu

SAROMA AARDBEIEN
4 pakjes normaal 168 nu

TOLET AIR
capri - florida - citron

MELITA FILTER nr 102
normaal 98 nu

KLEENEX ZAKDOEKJES
10 stuks

CLOSE UP TANDPASTA
(rood of groen) nu

ODOREX SPRAY 5 OX.
normaal 600 nu 495, Bij ons . .

VIVO TOILETPAPIER
nu van 89 voor

500 GRAM BRINTA
van 102 voor

OLBA ROOKWORST
225 gram

UNOX LEVERPASTEI
3 blikjes a 56 gram

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 17 dec. '73
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NIEUWS
VAN DE
KERKEN

ADVENTSDIENST VAN DE
RAAD VAN KERKEN
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg belegt
a.s. zondagavond 16 december een Adventsdienst en
wel in de plaatselijke Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg. Pastores uit de samenwerkende Ker-
ken (R. K. Kerk, Ned. Hervormde Kerk en Gerefor-
meerde Kerk) hopen deze dienst te leiden. Ds. Vee-
nendaal verzorgt de predikatie. De gebroeders Ey-
kelkamp zingen enkele liederen in deze dienst.
De liturgieën zullen gestencild en uitgereikt worden.

SOLIDARIDAD (= SOLIDARITEIT)
fn de Adventstijd (de vier weken voor Kerst) wordt
de laatste jaren in vele kerken een aktie gevoerd voor
Latijns-Amerika (Zuid-Amerika) onder de naam
Solidaridad. Er is grote nood in die streken van de
wereld. Armoe, gebrek, onwetendheid, onrecht. Voor-
al: onrecht, mensonterend, hemeltergend. Waar ini-
tiatieven genomen worden om mensen, die op het
randje van de maatschappij leven („de marginalen")
daar wil Solidaridad meehelpen om zo tot een meer
mensen waardige samenleving te komen. Solidaridad
wil er aan meewerken dat er gerechtigheid komt. Dus
daadwerkelijke solidariteit, vanuit de levensinspiratie:
het evangelie. We noemen ook het gironummer: Soli-
daridad, interkerkelijke aktie voor Latijns-Amerika,
Laan van Meerdervoort 148, Den Haag giro 1804444.
Helpt u mee waar geholpen moet worden!

KERSf AKTIE RAAD VAN KERKEN
Fn de loop van deze week wordt „een rondgang" ge-
houden door leden van de Raad van Kerken om een
gave te vragen om de Kerstgroet van genoemde raad
aan zieken, hoogbejaarden, verpleegden mogelijk te
maken.

KERSTZANG IN DE NED. HERV. KERK
De plaatselijke koren het Vordens Dameskoor, de chr.
gem. zangvereniging Excelsior en het Vordens Man-
nenkoor geven een Kerstconcert in de Hervormde
dorpskerk en wel op zaterdagavond 22 december.
Ds. Krajenbrink verzorgt de deklamatie. Er is ook
samenzang. De verwachting is dat velen deze avond
willen meemaken. Graag maken we ook u tijdig op-
merkzaam op deze avond, zaterdag 22 december.

VOOR BEROEP BEDANKT
Ds. J. C. Krajenbrink, Hervormd predikant te Vor-
den, heeft voor het beroep naar de Hervormde ge-
meente te Hoogkerk (Groningen) bedankt.

KERSTNACHTDIENST
De Interkerkelijke Evangelisatie Kommissie is bezig
met de voorbereiding van de Kerstnachtdienst in de
Kerstnacht, 24 december. De muziekvereniging Sur-
sum Corda en ook de cantor-organist van de Her-
vormde kerk zullen de samenzang begeleiden. De
Kerstnachtdienst zal gehouden worden in de Herv.
kerk.

Puzzelaktie
Rode Kruis
„Ik heb vaak genoeg met allerlei puzzels meegedaan
maar nooit iets gewonnen. En nu win ik bij deze Ro-
de Kruisaktie de hoofdprijs. Geweldig." Dat zei don-
derdag 6 december de heer J. Ennema, agent bij de
gemeentepolitie te Vlaardingen, toen hij met echtge-
note en dochtertje in de showroom van Bruynzeel te
Bergen op Zoom de hoofdprijs van de eerste Rode
Kruiswoordpuzzel welke in de nieuwsbladen geplaatst
wordt, in ontvangst mocht nemen. Als de familie En-
nema in de toekomst gaat verhuizen mag zij een fan-
tastische keuken van ƒ 4.000,— laten installeren.
De marketing-manager van Bruynzeel, drs. J. Peter-
sen, zei bij deze gelegenheid dat zijn bedrijf graag
voor het goede doel van de Rode Kruisvakanliepro-
jekten een hoofdprijs ter beschikking had gesteld.
„Het Rode Kruis werkt overal en zonder onderscheid
des persoons. Toen ik me enkele jaren geleden voor
een tijdje in Spanje vestigde, was het eerste wat ik te-
genkwam een kollektant van het Spaanse Rode Kruis.
Graag wens ik nu het Nederlandse Rode Kruis veel
sukses toe met deze aktie in de nieuwsbladen."
Ook de tweede prijs van de eerste puzzel, een Philips
kleurentelevisie, is uitstekend terecht gekomen. Bij
mevrouw N. A. Hoornick-Fromm uit Grevenbicht,
die vertelde dat haar man invalide is en nu een
droomwens in vervulling zaggaan.
De derde prijs een 14-daagse Hotclplanreis naar Tu-
nesië voor twee personen, ging naar mejuffrouw A.
Runderkamp uit Volendam, die zich nu al op deze
geweldige vakantie verheugt.
In totaal zijn de eerste keer 180 prijzen uitgeloot, een
respektabel aantal, zodat mag worden gezegd dat ie-
dere deelnemer een grote kans heeft op een bijzondere
verrassing. Alle prijswinnaars hebben zich trouwens
voorgenomen om trouw aan deze aktie te blijven
deelnemen. Niet voor niets luidt de slagzin, die men
eind november moest inzenden: „Doe elke keer weer
mee".
Als ook de overige lezers van de bladen van de Ne-
derlandse Nieuwsblad pers dat van plan zijn dan zal
deze aktie ten bate van de Rode Kruisvakantieprojek-
ten voor chronisch zieken en invaliden een geweldig
resultaat krijgen.

50 jaar getrouwd
Volgende week, om precies te zijn op 20 december,
hoopt het echtpaar H. Bannink-Halfman hun gouden
huwelijksfeest te herdenken.
De heer en mevr. Bannink hebben ruim 44 jaar in
Medler gewoond, waar de heer Bannink eigenaar van
een pluimveebedrijf was. Zes jaar geleden is hij uit
de zaak gestapt en sindsdien wonen zij in plan Boonk
aan Het Vogelbosje.
Beide echtelieden zijn nog zeer kras en voelen zich
kennelijk nog zo jong dat ze ons niet wensten te ver-
tellen hoe oud zij zijn. Vervelen doen zij zich niet,
daarvoor bieden de tuin en de huishouding genoeg
afleiding. Het echtpaar Bannink heeft twee kinderen
en vier kleinkinderen.

Opening
discotheek
Donderdagmiddag a.s. zal in de openbare bibliotheek
en leeszaal de discotheek worden geopend, zo heeft
het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek
en Leeszaal in Vorden bekend gemaakt.

Vordense
uitsmijterrit
Aanstaande zondag organiseert de Vordense Auto-
en Motorclub De Graafschaprijders een fiets-oriënte-
ringsrit met start en finish bij De Rotonde.
In tegenstelling tot voorgaande berichten is het geen
pannekoekenrit, doch er zal bij de finish gezamenlijk
een Vordense uitsmijter met koffie genuttigt worden.
Het is een rit met leuke dingen en verrassingen en de
lengte is ongeveer 15 km. Iedereen kan deelnemen
aangezien er wordt gereden volgens een eenvoudig re-
glement. Bovendien is er een klasse-indeling voor be-
ginners en geroutineerden.

Fleurop
Nederland
„Niet goed, geld terug." cps de nationale en inter-
nationale garantie van Fleurop-Interflora. Dus mocht
er onverhoopt een keer iets fout zijn gegaan, dan kunt
u onmiddellijk kiezen: of u krijgt uw geld terug, of er
wordt zo snel mogelijk opnieuw geleverd.
Met deze tekst in de nieu^g^ folder lanceert het be-
stuur van Fleurop-Tnterflo^P^ederland een primeur:
Fleurop-Nederland garandeert de aan de aangesloten
bloemist-winkeliers toevertrouwde Fleurop-opdrach-
tcn; zowel de in het eigen land uitgevoerde bloemen-
groeten als die in het buitenland. Klopt er eens een
keer iets niet, dan krijgt de opdrachtgever zonder
meer zijn geld terug, of de opdracht wordt opnieuw
- gratis -uitgevoerd.
Nederland is het eerste land in Fleurop-verband, dat
deze garantie biedt, waarmee een belangrijke uitbrei-
ding aan het serviceepakket wordt gegeven.
Hiertoe behoren tevens de steeds populairder wor-
dende bloemencheques. Er is een bloemencheque die
uitsluitend in ons land geldig is en daarnaast is er een
internationale, waarmee de ontvanger terecht kan bij
een van de 40.000 buiten onze landsgrenzen gevestig-
de Fleurop-Interflora bloemisten. Door middel van
deze cheques kan de begunstigde zélf naar eigen keu-
ze bloemen of planten uitzoeken.
TIP: Iedereen die van plan is voor Kerst of Nieuw-
jaar haar of zijn relaties in het buitenland via Fleur-
op-Interflora bloemengroeten te zenden, doet er goed
aan deze tijdig op te geven. Daarmee voorkomt men
telefoon-, telegram- of telexkosten, die wél gemaakt
moeten worden als men tot het laatste moment wacht.

Dammen
WIM WASSINK WINNAAR „PIET DEKKER"-
WISSELBEKER
De Vordense damklub DCV organiseerde in het klub-
lokaal zgn. gongwedstrijden, waarbij de inzet was de
„Piet Dekker"-wisselbeker. Voor deze gelegenheid
hadden alle spelers een prijsje meegebracht zodat nie-
mand met lege handen naar huis ging.
De verschillende poulewinnaars t.w. S. Wiersma, G.
Wassink. W. Sloetjes, H. Klein Kranenbarg, B. Nij-
enhuis en W. Wassink kwamen in de finale. Het resul-
taat van de finalepartijen was dat W. Wassink met
9 punten op de eerste plaats eindigde; 2. B. Nijenhuis;
3. S. Wiersma; 4. G. Wassink; 5. H. Klein Kranen-
barg; 6. W .Sloetjes.
Ook voor de jeugd waren er gongwed strijd en georga-
niseerd. Winnaar werd N. Huetink; 2. E. Stokkink;
3. H. Graaskamp; 4. A. Teerink; 5. H. Abbink; 6. G.
Gosselink; 7. R. Lammers; 8. R. Gosselink.

ONDERLINGE DA M K OM PETITIE
Voor de onderlinge kompetitie werden de volgende
wedstrijden gespeeld: M. van Oei—R. Bargeman 2—
0; M. Hesselink—R. Stokkink 1 — 1; H. Arfman—H.
Klein Brinke O—2; A. Graaskamp—J. Oltvoort l—1;
P. Zoerink—B. Klumpenhouwer 2—0; G. Wolsink—

G. Buunk 0—2; A. Berends—P. Steenbreker 0—2;
A. Janssen—H. Teerink 2—0; G. Brummelman—A.
Grifhorst 0—2; W. Heyink—A. Abbink 0—2; E.
Baank—H. Brinkerink 0—2; H. Aalderink—H. Arf-
man 2—0.

VORDENAREN NEMEN DEEL AAN
CENTRALE JEUGDTRAINING
In het klublokaal van de Vordense damklub DCV is
een begin gemaakt met de centrale jeugd training, wel-
ke is georganiseerd door het bestuur van het gewest
Gelderland distrikt oost. Deze distriktstraining omvat
tien lessen. Van Vorden-zijde zijn de volgende spelers
uitgenodigd: Tjeerd Harmsma, Gerrit Wassink, Han
Lamers, Tonnie Janssen, Bert Klein Brinke, Wim
Verkerk, André Abbink, Jan Masselink, André Tee-
rink, Joost Reuver, N. Huetink, R. Lammers en H.
Graaskamp. De training wordt verzorgd door de heer
P. C. van Ooyen uit Groenlo. De Vordenaren Tjeerd
Harmsma en Gerrit Wassink zijn bovendien uitgeno-
digd om de provinciale training in Arnhem te volgen.
Het ligt in de bedoeling van het distriktsbestuur om
het volgende jaar eveneens te starten met een speciale
training voor aspirant-dammers.

Volleybal
In de Hanzehal te Zutphen leverden het Zutphense
Wilhelmina l en Dash l (eerste klasse heren) maan-
dagavond een geweldig gevecht. Beide teams die met
Hansa 2, Bruvoc l en Isala 3 met 10 winstpunten in
de kopgroep zitten, toonden in de eerste set een grote
vechtlust; Wilhelmina kwam met gering verschil aan
de eerste winst 15—11. Dash nam in de tweede set
een voorsprong en gaf die niet meer prijs 10—15.
Enorme spanning in de derde set, waar beide teams
om beurten de leiding namen; de Vordenaren gooiden
alle reserves in de strijd en konden met moeite aan
14—16 komen. Wilhelmina beschikte echter over de
nodige eindspurt en kon door een 15—11 zege de
vierde set op haar naam schrijven, waardoor de pun-
ten gelijk werden verdeeld 2—2.
In de eerste klasse dames blijft het spannen. Leidster
Dash zag de grote rivale Wilhelmina 2 weer dichterbij
komen door een 3—O overwinning van de Zutphense
dames op de DVC-Sparta kombinaatie. Dash dat zelf
niet speelde, heeft nog twee winstpunten voorsprong
en eenzelfde aantal gespeelde wedstrijden.
Overige uitslagen: Heren derde klasse Dash 4—Wil-
helmina 4 2—1; dames derde klasse Dash 2—Wilhel-
mina 6 3—0.

UIT DE OMGEVING

Aktie
Mensen in Nood
Stecnderen — De aktie die de vorige week in onze ge-
meente werd gehouden voor de Stichting Caritas
Neerlandica heeft opgebracht niet minder dan 6000
kg kleding, waarvoor de stichting langs deze weg alle
gevers en geefsters en niet minder de initiatiefneem-
ster hartelijk dank zegd.

Schoolbezoek
Sint Nicolaas
Steenderen — Nadat woensdagmorgen de R. K. kleu-
terschool en de R. K. lagere school met een bezoek
waren vereerd en 's middags de laagste klassen van
de Chr. school aan de Bronkhorsterweg een bezoek
kregen, gold het afscheid van de scholen donderdag-
avond de leerlingen van de openbare basisschool in
het dorp, die met zeer vele ouders en belangstellen-
den waren bijeengekomen in een overbezette zaal van
Concordia.
Nadat de Sint door het hoofd der school, de heer
Schuppers. was begroet, werden door de leerlingen
van de laagste klassen zeer aardige stukjes opgevoerd
waarvan de aanwezigen ten zeerste genoten. Sint had
tussen de bedrijven door voor een ieder een persoon-
lijk woord en ook de leerkrachten werden voor het
vele werk dat aan zulk een avond verbonden is, met
een presentje vereerd.

Adventsconcert
Steendercn — Zaterdagavond 15 december wordt in
de dorpskerk een Adventsconcert gegeven, waaraan
medewerking zal verlenen de zangvereniging Zanglust
met strijkensemble en de mannenzangvereniging Ars
Nova uit Doetinchem, terwijl voor de samenzang de
gemeente wordt uitgenodigd. Er wordt geen entree-
geld gevraagd maar ter bestrijding van de onkosten
wordt na afloop een kollekte gehouden.

Geslaagd
Steendercn - - Onze plaatsgenoot W. Garritsen, lid
van de gymnastiekvereniging SGV, slaagde in de af-
gelopen week te Varsseveld, uitgaande van de turn-
kring Gelderland, voor het diploma bevoegdheid voor
het geven van lessen aan jeugdleden.

Door een noodlottig ongeval is uit het leven weg-
gerukt onze zoon en kleinzoon

ROB VAN DER WAL

in de leeftijd van 9 jaar

Rust zacht lieve Rob

Papa - Tante Diny
Oma - Opa

Vorden, december 1973

Wegens familie-omstandigheden

zijn wij maandag 17 december

DE GEHELE DAG

gesloten
Vivo ZB winkel - Café - Restaurant

Schoenaker
Kranenburg - Telefoon 6614

Te koop jonge zeug
met 11 biggen

G. van Ark
Wildenborch . Tel. 6651

VOOR DE KOMENDE
FEESTDAGEN NOG

nieuw tapijt?
Zie onze voorraad

Er zijn ook weer enkele couponnen

kamerbreed
tapijt
Uw tapijtzaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEVRAAGD per l januari

MEISJE
voor de huishouding

Mevrouw van der Wal
Dorpsstraat 9 - Vorden - Telefoon 05752-1301

Best brood
dat brood wat u haalt bij Schurink !

KNAPPEND VERS
EN HEERLIJK VAN SMAAK !

Probeer onze specialiteiten:

GELDERS TARWE

MELK VLOERBROOD

en ons Biologisch dynamisch

VOLKOREN BROOD

Kom es an!

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

In lederwaren
steeds meer keus

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend



SHELL PETROLEUM
de beste brandstof voor uw oliehaard!

Fa Gebr. Barendsen
Zutphenseweg - Vorden Tel. 05752-1261

St. v. M. Dienstverlening
„De Graafschap-Zuid"
Kastanjel. 15 - Hengelo G - Tel. 05753-1406/1662

Vraagt zo spoedig mogelijk voor de
Gezinsverzorging

enkele meisjes
leeftijd 18 jaar

Voor inlichtingen en/of sollicitaties dient u zich te
melden bij de direkteur van bovengenoemde
stichting

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1290

Te koop platte olietank
220 liter en herenfiets met
versnelling D. C. Droppers
Koekoekstraat 6 Vierakker
Tel. 05754-553

H.H. konijnenmesters

Wij ontvangen uw konijnen weer aan
huis a.s. donderdag 13 dec. en vrijdag
14 dec. van 16-21 uur n.m.

Zaterdag 15 dec. de gehele dag
tot 17 uur n.m.

Wilt u ze liever afgehaald, dan gaarne even tijdig
bericht. Wij betalen KORREKT gewicht en
EXTRA hoge prijzen!

PLUIMVEE- EN WILDHANDEL

JAN FRANKEN
Hengelo Gld Tel. 05753-1295

kieskauweitje
... traag etertje. Nou ja, een kind, denk Je
dan. Gaat wel weer over.
Slimmer is 't bij dieren, bij melkkoeien.
Traag krachtvoer opnemen kost ü melk.
Daarom moet u er iets aan doen. Met hard
en smakelijk krachtvoer. Met Melkbiks 21/*
Dat is hard en beproefd smakelijk, door z'n
beproefde samenstelling.
Elke gebruiker kan beamen dat de koeien
dat wél vlot opnemen.
Praat er 'ns over met de UTD-handelaar.
Hij kan u ook inlichten over het uitgebreide
dienstenpakket van UTD.

voert tot winst F
VERKRIJGBAAR BIJ

MENGVOEDER,
KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^B? (05754) 270

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Super-benzine
79,8 cent

KEUNF.
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

MOETEN UW FOTO'g
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPH/JN
Centrum - Vorden

Modelwoning
Het komt echt niet zo vaak voor dat u een modelwoning
van Wim Polman ziet, maar . . .

hij is weer goed l
Het adres is: Scheurkamp l, Warnsveld.

Openingstijden:

tot en met 31 december
elke woensdag en donderdag van 14.00-17.00 uur en
19.00-22.00 uur
elke zaterdag 14.00-17.00 uur

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

nu al zekerheid tot
na uw zomer
vakantie

•::::*•>!:*•••

OCCASIONS MET LIEFST

En dat is uniek.
Maximaal 3 maan-
den garantie is
normaal.
Wij geven er
liefst een half
jaar garantie bij.
U kunt dus nu
9 maanden lang
autorijden zon-
der zorgen, zelfs
tot na uw zomer-
vakantie.
Maar dan moet u
wel snel komen
kijken. En kiezen.

Extra garantie:
wij zijn Simca dealer !

naat*a*«enor-

^SSfcSV**8'£%ss&r«sw .̂
^*^tf^^^H

De naam Simca bete-
kent voor miljoenen
automobilisten een
wereld van vertrouwen.
Dat vertrouwen is ons
véél waard.
Ook met onze service

achter uw tweedehands
auto zullen wij dat be-
wijzen. Uw vakantie-
advies kan nu al luiden:

Zoek de zon op met
nog meer zekerheir"

* geldig voor tweedehands-auto's boven f 3000,-

Autobedrijf TRAGTER
Zutphensewey 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256



Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon
ANTOON HENDRIK
Wij noemen hem Henry

A. Voortman
G. F. Voortman-Barink

Vorden, 9 december 1973
De Boonk 23
Tijdelijk adres: Ziekenhuis
te Groenlo, kamer 304

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje
LINDA

Zij ontvangt de namen
Lidwiena Johanna

B. Maalderink
A. Maalderink-Rijnders
Vorden, 7 december 1973
Smidsstraat 14

Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
WILLEM JOHAN
(Marco)

H. Arfman
N. Arfman-Evers
Riëtte

Vorden, 6 december 1973
Schuttestr. 13 't Rikkenberg

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

Annie en
Henk Rulterkamp

Vorden, december 1973
'de Bessekamp'
Lindeseweg 26

Te koop 2 verstelbare goed
te wassen babysitters,
2 reiswiegen, elektrische
flessenwarmer
Het Jebbink 31 Tel. 1820

Vanaf heden volop

KERSTBOMEN
alle maten

Boomkwekerjj-Tuinaanleg

M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden
Telefoon 1464

Net meisje 14 jaar zoekt
nette vriendin
Brieven onder nr 37-1
buro Contact, Vorden

Te koop

mooie kerstbomen
J. PEPPELMAN
Kerkhoflaan 3 - Vorden

Te koop marmeren tafel
met travertijn blad en
smeetujzeren onderstel
Rombouts - Tel. 1861
Het Vaarwerk 5 Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPAItATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

U helpt kinderen in nood
door het kopen van

UNECEF
WENSKAARTEN
Nu nog een ruime sor-
tering mooie kaarten bij
mw. C. J. van Eijk
Het Jebbink 38 Vorden
Telefoon 2096

Ook de UNICEF
WEEKAGENDA

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

"••"«•'•'«««"••i'»*̂ ^

Inplaats van kaarten

ROB VERMEER
en
MARIA DOLPHIJN

geven u mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op
woensdag 19 december om 14.00 uur
ten gemeentehuize te Vorden

Het huwelijk zal worden ingezegend om 14.30
uur door de zeereerwaarde heer pater
H. Sutorius ofm in de H. Antonius van
Paduakerk te Kranenburg.Vorden

Zutphen, Aert van Nesstraat 46
Vorden, Kerkstraat l
December 1973
Tijdelijk adres: Kerkstraat l, Vorden

Dag-adres: cafe-restaurant Schoenaker,
Kranenburg-Vorden

Receptie van 20.00-22.00 uur

GELDERS TARWE BROOD

de gezonde oase
in onze Welvaartswoestijn

Vers van uw warme bakker:

VAN

Telefoon 1384

HUMmimimMNw^^

iteeds doeltrtffendi

Zutphenaeweg • Vorden

(Inplaats van kaarten)

Donderdag 20 december a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijk te herdenken

H. BANNINR
J. BANNINK.HALFMAN

Vorden, december 1973
De Boonk 2

Receptie van 15.00-16.30 uur in 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit) Dorpsstraat 10

Snoep verstandig eet een appel!

GOLDEN DELICIOUS

vanaf f 6,50 per kist

GOUDREINETTEN

COX ORANGE
HAND- EN STOOFPEREN

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

Zaterdag 29 december laatste verkoopdag

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

Op zaterdag 15 december a.s. hoopt

OMA BLOEMENDAAL

't Hoge 44 te Vorden

haar 91ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van
3-5 uur in het Jeugdcentrum te Vorden

Maar met Total rijdt u
toch net zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Heden is onverwacht van ons heengegaan, onze
lieve moeder en oma

DINA HENDBIKA MEEBDINK
weduwe van J. G. Bollen

in de ouderdom van 83 jaar.

Amsterdam:
Amsterdam:

Vorden:

H. A. Bollen
G. H. Bollen
G. J. Bollen-Tesink
A. van der Zande-Bollen
J. J. van der Zande
Harro en Erik

Vorden, 6 december 1973
Nieuwstad 20

De begrafenis heeft plaatsgehad maandag 10 dec.
op de Alg. Begraafplaats te Vorden

BESTEL, VROEGTIJDIG UW

kerstkalkoen, kip, haantjes en
eieren - Alles vers

Poeliersbedrijf ROSSEL
Het vanouds bekende adres!
Nieuwstad 69 - Vorden - Telefoon 05752-1283

Nato jacks
Spijkerbroeken
Mutsen
Sjaals
Wanten

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg — Vorden

TRICOTAGEFABRIEK

Door een noodlottig ongeval is onverwachts van
ons heengegaan, ons inniggeliefd zoontje, broertje
en kleinzoontje

ROB
op de jeugdige leeftijd van 9 jaar

J. J. M. Sessink
D. H. Sessink-Klein Geltink
Kasper
Oma en opa Klein Geltink
Oma en opa Sessink

Dedemsvaart, 8 december 1973

De begrafenis zal in alle stilte plaatsvinden

Ned. Bond

v. Plattelandsvrouwen

Evenals vorige jaren nodigen wij alle
bejaarden uit tot het bijwonen van
onze

Kerstmiddag
die gehouden zal worden op woensdag
19 december n.m. 2 uur in de zaal
van 't Wapen van Vorden

Vv'ie niet op eigen gelegenheid kan komen, kan
zich opgeven bij juffr. Meinen voor 15 december
Telefoon 1641

Het bestuur

Alg. Ziekenfonds O.G.Z.O.
Grotestraat 92 - Goor en
Bijkantoor Stichting 'Oost Nederland'

Wij delen onze verzekerden mede,
dat het spreekuur van onze agent
J. H. OONK te Vorden wordt

verplaatst
van woonhuis naar het
GROENE KRITISGEBOUW

Met ingang van 8-1-1974

Spreekuur Groene Kruisgebouw te Vorden:
elke dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur

Wij verzoeken u beleefd
steeds de inschrijfkaart mede te brengen!

Advertentie uitknippen s.v.p.

UIT!
GOBD VOOR U!

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

RAADHUISSTRAAT 33a HENGELO GLD.

fabrikante van

modieuse baby- en kinderkleding

In ens sfeervolle bedryf, maken we de mode voor de allerjongsten

Voor dat schone, lichte <-n exkiusief vrouwelijke werk vragen we mode-

bewuste

om onz« gevarieerde, kleurrijke kollektie te vervaardigen.

Dus dame», u, die van afwisselend en verantwoordelijk
werk houdt, informeert naar de beloning, eventueel aan-
gepaste werktijden, alsmede naar de diverse extra's die

een werkkring bij ons kenmerken

Inlichtingen en aanmeldingen: dagelijks aan het bedrijf, Raadhuisstraat 33a
te Hengelo Gld, telefoon 05753-2088 of Lichtenvoorde telefoon 05443-1864

Energiebesparing

Als u de gordijnen nu toch
wat meer gaat sluiten, zou u
misschien nieuwe willen nemen
Onze kollektie

merk gordijnstoffen
is groter dan u
denkt

* PLOEG-
STOFFEN

* BOUSSAC-
STOFFEN

* DECOR-
TREND
STOFFEN

* CUM LAUDE
STOFFEN

U moet het toch eerst gezien hebben ! '

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Voor onze leden en relaties hebben wij nog een aantal

kalenders beschikbaar
Dit jaar met afbeeldingen van molens uit
het gehele land o.a. de Lindese molen

U kunt de kalender aan onze loketten verkrijgen

Rabobank
de bank voor iedereen

Vorden - Ruurloseweg 21 Wichmond - Dorpsstraat 9



Voor direkt of begin jan.
flinke hulp gevraagd voor
± 2 halve dagen. Werk-
tijden nader overeen te
komen
Mevrouw Naessens tel. 1896
W.Alexanderlaan 20 Vorden

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbyblad on
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

In verband met het
huwelijk van een van onze
medewerkers zyn wij
vrijdagavond 14 december

GESLOTEN
Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - Vorden

Vanaf heden volop

KERSTBOMEN
alle maten

Boomkwekerij-Tuinaanleg

M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden
Telefoon 1464

SirÊduim

verkrijgbaar bij:

Wapen- en Sporthandel

Martens
stee.fr doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Assurantiebureau van de GELD. MIJ. VAN LANDBOUW
Roermondsplein 20 - ARNHEM - Telefoon 085-422442

Insp. A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14, Warnsveld, Tel. 05750-16871 (8-9 uur v.m.)

„AUTO-RISICO"
Tarieven voor verzekering van Personen-auto's ingaande l december 1973. Enkele voorbeelden:

Katalogusprijs
inkl. B.T.W.

t.m. f 5000,-
t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premie

f 192,-
f 192,-
f 192,-
f 228,-
f 228,-
f 264,-

All-Risks-premie

Land.
bouwers

f 432,-
f 456,-
f 504,-
f 576,-
f 624,-
f 768,-

Parti-
kulieren

f 492,.
f 516,-
f 564,-
f 636,-
f 684,.
f 828.-

Partik. boven
20.000 km

f 612,.
f 636,-
f 684,-
f 756,-
f 804,-
f 948,-

No- claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25%
Indien u by uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen

^ W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ^ Groene kaart gratis

VV Gratis extra ongevallen-inzittenden.verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen

>jV Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

-Ar Personen auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaksepteerd worden na een
Veilig Verkeer Nederland keuring of A.N.W.B, veiligheidskeuring

ZITDAG TE VORDEN: iedere derde vrijdag v.d. maand van 10-11.30 uur in 't Wapen van Vorden

Nutsdepartement

Kerststukjes
maken
met Floralia

Onder deskundige leiding van de heer
Klein Haneveld op donderdag 20 dec.
a.s. in zaal Eskes
's Middags van 2-4 uur
en 's avonds van 8-10 uur

Deelname gratis, ook voor niet-leden

Materiaal zoals groen, hulst, e.d. en bakjes, fles-
sen, kaarsen e.d. aan de zaal verkrijgbaar. Men
mag echter ook eigen materiaal meebrengen

OPGAVE BIJ:
Mevrouw Groot-Bramel, Ruurloseweg 12 tel. 1351
Mevrouw v.d. Weij, Zutphenseweg 67 tel. 1400
Mevrouw Hesselink, Molenweg 15 tel. 1555

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
uit
voorraad leverbaar

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

Slijterij-Wijnhandel SMIT
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05752-1391

BESSEN GENE VER 'Ganzeboom' van 7.95 voor f 7,15

BRANDY 'Louis Philippe' per liter f 13,10

KERSEN BRANDEWIJN 'Fockink' van 10.80 voor f 9,95

l

l

l

l

l

UIT ONZE WIJN-AFDELING:

ENTRE DEUX MERS een droge Bordeaux f 5,45 l

COTE DE PROVENCE WIJNEN 'Pradel' f 6r95

TAP SHERRY Medium Dry zo uit het vat p.liter ... f 6,85 l

Relatie-geschenken voor de feestdagen?
• BIJ SMIT SLAAGT U ALTIJD ! •

r1"""fm** * i

l
l
l
l
l
l

Welke automobilist (en)-
forens (en) Vorden. Apel-
doorn v.v. wil(len) kombi-
natie vormen teneinde ge-
zamenlijk om beurten te
rijden met medeneming van
de andere(n) als passa-
gier(s) ? Heen ± 7.30 uur
terug 17 uur - Tel. 2166
Margrietlaan 16 Vorden

Zojuist weer ontvangen

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

70 procent!

Te koop meisjesfieta
9-12 jaar, kunstschaatsen
maat 36
van Heeckerenstraat 12
Telefoon 05752-2003

Vordense Winkeliers
Vereniging

W/NKELSLUfT/NG
ZON- EN FEESTDAGEN 73

Vrijdag 21 december koopavond t.m. 9 uur

Zaterdag 22 december t.m. 5 uur

Maandag 24 december t.m. 4 uur

AANBIEDINGEN met

T&Öijk PREMIE
ERRES
RS 20137
ZWART-WIT TV

normaal
675.-

tijdelijke
51 cm beeldbuis PREMIE 56,
'Drukknop- ___^__^__^
afstemming op
6 vooraf in te M11 fll Q
stellen zenders. «U U l «f i

ERRES
RS 2232
TAFELRADIO

Volledig
getransistoriseerd.
FM en MG.

kost normaal
189.-

tijdelijke

PREMIE 30.-

Nu 159.-
n»""aal

TAFELRADIO 2Z9.-
tijdelijke
PREMIE 40.-

automatische
fijnafstemming. Nu

kost normaal
ELEKTRO 199."
GRAMMOFOON tijdelijke

luidspreker 20.-

Voorzien van het ̂ |_. <f "f rt
GP 224 element. N U | ƒ U."

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Donderdag 13 decmber 1973 Derde blad Contact 35e jaargang nr. 37

Kerstaanbieding !
Polyether matrassen

K' cm dik lx doorgestikt

80x190 cm f 79,-
90x190 cm f 89,-

120x190 cm f 109,-
130x190 cm f 119,-

12 cm dik en 2x doorgestikt

80x190 cm f 1)5,-
90x190 cm f 98,-

120x190 cm f 139,-
130x190 cm f 149,-

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEMEENTE VORDEN

INZAMELING VERGIFTEN
Deze week bestaat de gelegenheid alle soorten
overtollige vergiften, landbouwbestrijdingsmidde-
len, medicijnen enz. in te leveren aan de gemecn-
teloods, Zutphenseweg 42 alhier,, gedurende de
volgende tijden:

Donderdag 13 december
van 9-12 uur en van 2-5 uur

Vrijdag 14 december
van 9-12 uur en van 2-5 uur

Zaterdag 15 december van 9-12 uur

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
A. E. van Arkel

de sekretaris,
J. Drijf hout

1913 1973

Jong Gelre
GELDERLAND

Vio.rt haar 60-jarig bestaan in
Orpheus te Apeldoorn
op zaterdag 15 dec. a.s. met o.a.:

I l uur namidd

Het grole 10 Ringenspel

's avonds, aanvang 8 uur

•fr kabaret fekspierement
ft vara drive-in
r̂ lemmon five

tV een wiener café

met de Tiroler Kapel

'DE SCHADDENSTEKKERS'

Vertrek speciale bus NU kerk Vorden om 19 uur

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 3.98
1 kilo

RIBLAPPEN 500 gram 548
l kilo

RUNDERROLLADE
sets doorregen 500 gram

HAMBURGERS
3 stuks

f5,48
f7,00

f 10,50
f4,98
f 1,78

Voor de boterham
150 gram GEBRADEN KALFSGEHAKT 119

150 gram BERLINER 113

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

RUND- EN VARKENSSLAGERU

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

Bezorg uw advertenties tijdig

Energiebesparing?

Als u denkPdat het wel eens koud
kon worden op uw slaapkamer

dan is een

Irisette donsbed
wel de oplossing.
Het is een nieuwe slaapgewoonte,
maar, wel behaaglijk.
Uw Irisette-dealer weet er van mee te praten.
Vraag hém er eens naar !

Uw Irisette-dealer

interieur-verzorging
wim polman b.v

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Speciale Kerstaanbieding

Japonnen
vanaf f 139,50

f69,50

Pantalons
vanaf f 89,50

f 39,00

Mantels
vanaf f 225,.

f 99,50

Blouses
vanaf f 49,50

f 18,95

Coats
vanaf f 185,-

f 89,50

Pullovers
vanaf f 59,50

f 10,00
Modemagazijn

TEUNISSEN - RUURLO

En voor al uw

familie-,

handels- en
verenigings-

drukwerk

gaat u natuurlijk
naar

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Gevraagd:
oude grammofoons, pathe-
foons (defekt geen bezw.)

B. G. te Lindert
De Hanekamp 23 - Vorden

Gems aanbiedingen
elektrische huishoudelijke apparaten

KOFFIEZETAUTOMATEN met prijsvoordeel en GRATIS 250 gram
gemalen D.E. koffie „Select"
apparaat voor 6 koppen van 103,— nu 85,—
apparaat voor 8 koppen van 125,— nu 98,—
apparaat voor 12 koppen van 154,— nu 130,—

Koffiepercolator automatisch
voor wel 12 koppen koffie, roestvrijstaal 65,—
Koffiemolen Inventum met slagmes, van 29,50 nu 24,50
Tafelgrill apparaat met draaispit, zeer lage prijs 159,— nu 90,—
Grill-apparaat van Moulinex, luxe grill met tijdklok van 128,— nu 109,—
Allessnijder snijdt brood kaas vleeswaren groenten voor maar 85,—
Broodrooster automatisch
maakt een oude snee brood weer vers, van 60,— voor 45,—
Haardroogkap regelb. temperatuur met vloerstatief ..Kalorick" 55,—
Ladyshave van Philips in luxe uitvoering nu van 57,75 voor ... 49,50

REMINGTON SCHEERAPPARATEN
met niet goed, geld terug-garantie. Mocht u na vier weken thuis
proberen niet van de scheerkwaliteit overtuigd zijn dan stuurt u
het apparaat terug. Einde aktie 31 december 1973.
Remington shavers Selectro 3 en SF2
109,50 kontantprijs nu 95,—

Grote elektrische apparaten
Wasemafzuigkappen met verlichting
twee snelheden, 60 cm breed, prijs vanaf 265,—
Droogtrommel inhoud 21/2 kg droog wasgoed
instelbare droogtijd voor kast- of strijkdroog van 403,— nu ... 335,—
Droogtrommel als vorige maar nu voor 4 kg van 559,— voor ... 465,—
Vaatwasmachine doet met groot gemak de afwas, van glas tot
pan, verschil, merken o.a. AEG, Erres en Indesit, prijzen v.a. 649,—
Wasautomaten, waar u jaren plezier van zult hebben!
AEG volautomaten vanaf 730,—
Erres volautomaten vanaf 670,—
Indesit laag in prijs 425,—
Stofzuiger modern sledemodel
met sterke motor, kompleet met onderdelen 159,—

AEG STOFZUIGER VAMPYR in twee uitvoeringen
Model 2002 met 575 Watt motor 189,—
Model 2002 S met 800 Watt motor 230,—

Naast het voordeel van deze lage prijzen ook nog kans op een
prachtige prijs waaronder weekend reizen en bijvoorbeeld een
avond uit naar Paul van Vliet met diner. Vraag inlichtingen bij ons.
Aktie-einde 31 december 1973.

Koelen en vriezen
Koelkast tafelmodel, inhoud 140 liter, merk Philips 334,— nu 245,—
Koelkast 170 liter kastmodel, 2 sterren, Philips, van 539,— nu 355,—
Vrieskisten in alle maten vooral de kleine inhoud is handig voor
uw gezin.
Vrieskist „Erres" inhoud 145 liter 515,— nu 440,—
Vrieskist 220 liter inhoud 66t,— nu 530,—
Vrieskist 260 liter inhoud 713,— nu 570,—
Vrieskist 300 liter inhoud 764,— nu. 615,—
Vrieskist 350 liter inhoud 827,— nu 675,—
Vrieskist 420 liter inhoud Automatic 984,— nu 799,—
Vrieskist 500 liter inhoud Automatic 1107,— nu 899,—

Beeld en geluid
Televisie zwart-wit apparaat met 61 cm beeldbuis en handige
drukknop kanalenkiezer. Voor maar 498,—
Televisie KLEUR grootbeeld kleurentoestel met 66 cm beeld
of klein beeld met 51 of 56 cm beeldbuis. Wij bieden u een
ruime keus en goede inruilmogelijkheid, prijs m.i. v.a 1595,—
STEREO F.M. radio kompleet met boxen,
aansluiting voor hoofdtelefoon, vanaf 499,—
Stereo radio platenspeler kombinatie
geluidsboxen inbegrepen, prijs vanaf 648,—
.Stereo cassetterecorder uitvoering in witte slijplak met bijpas-
sende boxen nu van 653,— voor 550,—
Stereo set, bestaat uit een versterker 9 Watt met boxen, merk
Philips 385,—. Speciale prijs 285,—
Stereo platenspeler met boxen in moderne uitvoering
nu van 325,— voor 279,—
Stereo langspeelplaten vanaf 4,95
Draagbare radio met F.M. royale keus voor u, topmerken vanaf 75,—
Cassetterecorder met draagtas, mikrofoon, batterijen
en cassette van 169,— voor 138,—
Platenspeler mono met versterker, vanaf 138,—
Tafelradio Erres mono met F.M. van 189,— voor 159,—
Compact cassette speelduur 60 minuten 2,75
Compact cassette speelduur 90 minuten i 3,95
Recorderbanden op spoelen van 18 15 en 13 cm
prijzen 10,25 8,50 7,95

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Fonduestel „Kabé" emaille met receptenboek
in kadoverpakking 72,50 47,50
Pedaalemmer rood emaille met roestvrijstaal
deksel. Top-kwaliteit 29,75 22,50
Isoleerkan televisiekan, 1 liter 21,50
Rolveger ,,l_eifheit" speciale prijs 19,95
Kookwekker tot 60 minuten 12,95
Braadpan staalplaat zwart geëmailleerd maat 24 cm 17,60 nu 13,50
Of iets ruimer 26 cm 19,70 nu 14,95
Flessendrager luxe plastic voor vier flessen 3,95
Koelkastdozen set van vier 3,—

TER KENNISMAKING
De al veel gebruikte Look braadfilms en -zakken. Alléén voor de
feestdagen extra voordelig.
Look braadfilm op rol 3,25 nu 2,45
Look braadzakken 3,45 nu 2,45
En het houdt uw oven schoon.

GLAS EN AARDEWERK
Glasservies dertigdelig vanaf 37,40
Gebakste! dertiendelig porselein 19,95
Vlamvaste schotel Jena 2000 van 26,— 19,95
Koffiefilterkan glas met filter, inhoud één liter 7,95
Wijnglazen model Gilde zes stuks voor 6,95
Vlaflip glazen op voet, drie voor 4,95
Soepkoppen in diverse maten en decors vanaf 1,50
Kop en schotels ruime keus in aardewerk, porselein en glas v.a. 1,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Grote sortering

KAARSEN!
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
Dorpsstraat 9 — Vorden

Telefoon 05752-1301

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Jongens-
schoenen

in bruin leer
met sterke rubberzooi, maten 32/40

Normale prijs f 39,90 nu

f 29,90
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Varkensfokkers
verdien f 100,-

per zeug
per jaar meer

Het Hendrix*
biggenbatterij-programma
biedt u die mogelijkheid.
•Belangrijkste voordelen
- Probleemloze opfok
- Ruim 2 biggen per zeug

per jaar meer
- Besparing op voerkosten

en arbeid
-20% lagere investerings-.

kosten bij nieuwbouw

hendrix' voeders
Vraag inlichtingen bij de verkopers:

G. BONGERS
Vorden - Telefoon 05752-1327

Weekendaanb/edffig

KINDERPANTALONS
zware kwaliteit, diverse kleuren

maat 104 f 15.95
met kl. stijging per maat

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

KAMERBREED TAPIJT
* ENORME KOLLEKTIE
* PRACHTIGE DESSINS

vanaf f 49,50
per strekkende meter, 4 meter breed

5 jaar slijtgarantie

GRATIS en vakkundig gelegd

BEZOEKT U EENS ONZE TAPIJTHAL!

HEYINK
Komplete woninginrichting - Hengelo G - Telefoon 1484

HENGELO (GLD)

Zondag 16 december
Muziek:

welke* p
Buiten het reeds u bekende assortiment in onze

welkoop-winkels hebben wij nu ook een

uitgebreid assortiment

kerstboom
versierïngsartikelen
als ook de awentssterren

„DE GRAAFSCHAP"
Landbouwwinkels afd. Vorden-Linde-Ruurlo-Hengelo G.

Een nieuw tapijt is
geen pakje sigaretten!

U mag er best een
keertje over nadenken

Blaze pstuum,
voor de
man die

weet
wat hij

wil

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden bij
het overlijden van onze
vader en opa
Garrit Willem Wasseveld
betuigen wij onze oprechte
dank

Fam. Wasseveld
Vorden, december 1973
Schuttestraat 28

Wij hebben een uitgezochte kollektie
BESOUW - PLOEG - WESTON
VORWERK - K.V.T.

Misschien wél iets duurder
maar . . . véél beter.
Blijven ook véél mooier.

Misschien iets om over na te denken.

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

A'le andere mannen adviseren wij;
probeer deze nieuwe stijl in de klassiek
sportieve lijn eens uit! Nieuwste mode-
effekten. In gedekte tinten. Een mode,
die mannen maakt!

Jrefpunt van mode voor morgen

Zaterdags tot 5 uur geopend

Let op J
Wegens brand heeft de

Fa LEMON
nog een partij

wollen AaBe
en Draion dekens
op te ruimen

Zowel 1 als 2 persoons voor f 19,95
Alleen iets nat en wat moedervlekjes

GEEN brandschade
U kunt schriftelijk bestellen en wij komen geheel vrijblyvend
bij u langs. Bestellingen zolang de voorraad strekt.
Geen verkoop aan de zaak

Reggestraat 15 - Deventer
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