
Donderdag 18 december 1969
31 c jaargang no. 38

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

Hervormde kerk

Zondag 21 december
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink (H. Doop)
19.00 uur Interkerkelijke Adventsdienst

Kerstavond 24 december
23.00 uur Kerstnachtdienst ds v. Belzen (Vorden)

Ie kerstdag 25 december
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink
19.00 uur Kerstfeest zondagsschool dorp

2e Kerstdag 26 december
10.00 uur gemeenschappelijke dienst o.l.v.

ds Jansen en ds van Belzen

Zondag 28 december
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
Zondag 21 december
10.00 uur ds Th. P. van Belzen
19.00 uur Interkerkelijke adventsdienst in de

Herv. Kerk (med.: ds J. C. Krajenbrink)

Kerstavond 24 december
23.00 uur Kerstnachtdienst in de Herv. Kerk

(Herv.-Ger.) pred.: ds Th. P. van Bel-
zen, m.m.v. chr. muz.ver. Sursum Corda

Ie Kerstdag 25 december
10.00 uur ds Th. P. van Belzen, m.m.v. het Jeugd-

koor o.l.v. de heer D. Woudstra
15.00 uur Kinderkerstfeest in de zaal achter de

Geref. kerk m.m.v. 't Jeugdkoor o.l.v.
de heer D. Woudstra

2e Kerstdag 26 december
10.00 uur Herv.-Geref. kerkdienst in de Herv.

kerk. Pred.: ds J. H. Jansen en ds Th.
P. van Belzen, m.m.v. het chr. gemengd
koor 'Excelsior'

Zondag 28 december
10.00 uur ds R. Oosterhof f uit Holten
19.00 uur ds R. Oosterhof f uit Holten

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

20 dec. 10 uur v.m.-21 dec. 11 uur n.m. de Vries
24 dec. n.m. 5 uur-27 dec. n.m. 11 uur Lulofs
27 dec. v.m. 10 uur-28 dec. n.m. 11 uur de Vries
31 dec. n.m. 5 uur-1 jan. nm. 11 uur de Vries
3 jan. v.m. 10 uur-4 jan. n.m. 11 uur Lulofs
Boodschappen 's morgens voor half tien graag.
Tel. de Vries 1288 - Tel. Lulofs 1255.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

20-21 dec. en de week daarna: Wechgelaer.
25-26 dec. (kerstdagen): Wechgelaer
27-28 dec. en de week daarna: Harmsma
31 dec. 12 uur-2 jan. 7 uur: Harmsma

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuf f rouw N. Kersten van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

Hoeveel keer „Kerst"!
4 puzzels in één diagram - Kerstpuzzclkornbinatic:

Als ALLE puzzels in deze kerstpuzzel goed opgelost
z i jn , kunt u van alle letters, die uit deze puzzel daarvoor
te gebruiken zijn, een zeker aantal malen het woord
KERST maken. Hoeveel keer is dat?

De opgaven voor deze puzzels zijn:

STER-KRUISWOORD

Hor.: 2 rivier in Rusland, 4 groente, 6 vertaler, 7 kroes,
J O heden, 1 1 deel van het jaar, 15 Frans lidwoord, 16
geestelijke, 18 honende opmerking, 20 aanw. voornw.
22 kever, 23 nestel met malie, 25 noot, 26 muze van het
minnedicht, 27 deel van het jaar, 30 vaartuig, 31 onder
andere, 32 deel van Engeland, 33 oudejaarsgebak, 36 in
het jaar des Heren, 37 mooi, 38 voegwoord, 39 Noorse
godheid, 40 watervogel, 42 top, 43 sportterm, 45 berg-
plaats.

Vert.: l alleenzang, 3 figuurdans, 4 zielig mens, 5 niet
even, 8 in het jaar des Heren, 9 vacht, 10 deel van een
Franse ontkenning, 12 in het midden, 13 erg, 14 toe-
spraak, 17 kerkgebruik, 19 en omstreken, 21 ogenblik-
kelijk, 23 debiteren, 24 soort, 25 dwarshout, 27 betref-
fende de Mozaïsche leer, 28 plaats in Noord-Brabant,
29 mager, 34 pers. vnw., 35 uitroep van afkeer, 36 bloei-
wijze, 38 deel van een been, 41 godheid, 44 mak.

KAARS- VLECHTWERK

Hor.: l uurwerk-lichtbronnen, 2 bezwaren-handeling-de
ouders, 3 egaal-ver in de tijd-bijvoorbeeld, 4 doende-»
vluchtige verbrandingsrest-sprakeloos, 5 geluidloos-boom
-droogoven, 6 gevogelte-kerstboomversiering.
Vert.: l geluid-fuif-kerstboomversier., 2 emmer-aanvang
-traag, 3 lichtdrager-vreemde munt-water in Friesland,
4 zaak die nog uitgemaakt moet worden-vergif-rivier in
Italië, 5 versierde boom-hemellichaam.

MAGISCH VIERKANT

Hor. en vert.: l verkorting van een naam van een chris-
telijk feest, 2 man van adel, 3 oorzaak, 4 wintervoertuig,
5 deel van de voet.

EN DE KERSTBAL

In deze bal staat een wens. De letters van deze wens
zijn maar 'half getekend. Maakt u de wens leesbaar?

De oplossing voor 5 januari 1970 inzenden aan drukkerij
Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

EERSTE PRIJS 25 GULDEN
TWEEDE PRIJS 20 GULDEN
DERDE PRIJS 15 GULDEN
VIERDE PRIJS 10 GULDEN

Indien meerdere goede oplossingen worden ingezonden
dan er prijzen beschikbaar zijn beslist het lot, over de
uitslag kan geen korrespondentie worden gevoerd.

Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten
van deelneming.

Onze puzzel voor
de kinderen staat
in het extra no.

BURGERLIJKE..
STAND

Geb.: Hendrik Gerhardus z.v. J. G. van Druten
en Z. J. Vrieze, Hendrika d.v R. van de Vlekkert
en W. G. Visschers, Erie d.v. G. D. Nijenhuis en
G. H. Stegeman, Maarten Bastiaan Pieter z.v.
F. P. Smit en M. G. Wafel.

Ondertr.: J. van Amersfoort en W. H. Kreunen,
H. Witvoet en H. W. B. Takkenkamp

Geh.: H. A. Hendriksen en L. Wiltink, G. H.
Bloemen en A. E. Eggink, J. B. G. K. Eijmans
en S. A. G. M. Schoenaker, G. A. Hid,dink en
W. J. Kornegoor, R. J. K. Hartendorp en T.
Klein Ikkink, R. H. van Dijk en G. Verstoep,
L. R. J. Eijkelkamp en H. W. M. Winkelman,
J. G. W. Winkelman en H. J. M. Waarle.

Overl.: Barendsen Gerhard Jan, oud 79 jaar;
echtgenoot van F. C. Hoekstra.

Vordense

Winkeliersvereniging

WOENSDAG 24 DECEMBER
(KERSTAVOND) EN

WOENSDAG 31 DECEMBER
(OUDEJAARSAVOND)

ZIJN ALLE ZAKEN

tot 4 uur geopend
Het bestuur

100-jarige te Vorden

„Opoe" Begieneman

Onze gelukwensen

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

ZINGEN BIJ DE KERSTBOOM

Het komite kerstweek heeft besloten ook dit jaar
weer een kerstboom te plaatsen in het plantsoen
bij de hervormde kerk. In de donkere dagen voor
kerstmis wil de verlidhte boom het symbool zijn dat
het Lidht toch overwinnen zal.
De muziekvereniging Sursum Corda heeft zijn me-
dewerking toegezegd en nu doet het komite een
dringend beroep op u allen om deze samenzang
te doen slagen. Ook de leden van de jeugdver-
enigingen en zangkoren willen wij gaarne op-
wekken om te komen op vrijdagavond 19 december
om half acht.

Fruit eten is gezond en ...
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 681J

INSTUIFAVOND
Zaterdagavond hield de buurtvereniging Delden
in café Het Zwaantje een instuifavond waarvoor
een behoorlijke belangstelling bestond. Voor de
aanwezigen waren er allerlei attrakties zoals schie-
ten, balgooien, sjoelen, bussen gooien enz. Voor
deze evenementen waren leuke prijzen beschikbaar
gesteld.



Wilt u ons helpen
met de drukte voor de Kerst?

VUL DAN UW BESTELLIJST
IN

en £<eef ons die uiterlijk a.s. za-
terdag.

Bestellijsten bij onze bezorgers
en aan de winkel volop voorradig

BAKKERIJ

Nieuwstad - Telefoon 1384

HET
"WITTE" OVERHEMD

(kijk de prijs maarl)
Het befaamde Belofast zelfstrijken-
de overhemd, uitstekende kwaliteit,
wit - ook wat de prijs betreft. Want
NU per 2 stuks totaal IQ Qfl|

Gauw bij zijn!

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding; letten

Peut . Restaurant

€, ^ /- VORDEN

TELEFOON 1519

KERSTAVOND EN EERSTE
KERSTDAG

GESLOTEN
Vergeet u niet voor de tweede
Kerstdag zo'n

te bestellen, wij bezorgen u deze
gaarne.

Voor enige onzer medewerkers en mede-
werksters vragen wij in Vorden enkele

pensionadressen
Telefonische inlichtingen

05752-1773 (de heer De Jong)

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

I.v.m. de a.s. feestdagen is er vrijdag
26 december

geen markt

maar dinsdag 23 dec.
normale markt t i jden.

De marktkpoplieden

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Fantastische voordeel
aanbiedinglb

( J ro t e sor ter ing

DAMESVETERSCHOENEN
prima kwaliteitsschoeisel tegen

ONGELOFELIJK LAGE
PRIJZEN

Kom eens vr i jbl i jvend ki jken, bet
is beslist de moeite waard

Eveneens in on/e zaak grote sortering

vachtlaarzen
en ... reeds vanaf ƒ 24,90 !

Vrijdagavond en zaterdag de gehele dag
verkoop van

Kerstbomen
vanaf ƒ 1,50

Ook bosjes groen en hulst met
bes

Boomkwekerij - Tuinaanleg

M. G. Spiegelenberg
Zutpbenseweg 37 - Vorden - 'Pel. 05752-1404

TEVENS JèhENSEN WU

ALLEN iWlTIGE KERST-
DAGEN

Voor bet waterdiebt^fcken van uw suède
of leren seboenen en laarzen:

Woly 3x3
bet beste middel in handige
spui tbus

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Algemeen Ziekenfonds

„OoG.Z.O." te Goor
BIJKANTOOR STICHTING OOST-
NEDERLAND

Wij delen onze verzekerden mede, dat ter
bevordering van een meer efficiënte wcrk-
indeling van de buitendienst en mede op
grond van de gunstige ervaringen met de 2
maandse inkasso in 1968 en 1969, voortaan
inplaats van 2 maandkwitanties, l kwitantie
met 2 maandpremies zal worden aangeboden.
Wij vertrouwen hierbij op de medewerking
van de verzekerden te kunnen rekenen. Ver-
schillende ziekenfondsen werken al geruime
tijd tot tevredenheid met dit systeem.
Gaarne wijzen wij nog op de mogelijkheid
van maandelijkse premiebetaling door mid-
del van automatische afschrijving van uw
giro- of bankrekening. Veel verzekerden
doen dit reeds en ons kantoor of de bode
kunnen u hierover inlichten.
Bij de wijkindeling is een beperkte tijd be-
schikbaar gehouden voor een herhalingsbe-
zoek. Indien geen 2e bezoek gebracht kan
worden in de inkassoperiode van 2 maanden,
zal bij niet thuis treffen, een kennisgeving
worden achtergelaten. Desgewenst kan dan
nog betaling plaatsvinden bij de bode thuis
op maandag van kwart voor 7 tot kwart
voor 8.

Het bestuur

POTPLANTEN

SNIJBLOEMEN
KERSTBOMEN
TULPEN '
HYACINTEN ENZ.

BLOEMISTERIJ

VAN RESTEREN
Zutphenseweg 87 - Telefoon 12

IZOJUIST ONTVANGEN
zeer grote parti j : / i du ims l
gesehaafde en geploegde

PLANKEN
beslist Ie soort.
Nu nog alle lengten voorra-|
dig. Zeer voordelig.

IDoe-het-zelf Centrum
\HARMSEN - Schoolstraat - Vordcn\
\Telefoon 1486

OOK TIJDENS DE FEESTDAGEN ZIJN
WIJ RUIM GESORTEERD IN ALLE

dranken

EERSTE KERSTDAG DE
GEHELE DAG
GESLOTEN

Tevens zaal voor bruiloften en
partijen.

Ruime eigen parkeergelegenheid.

Café - Slijterij W

„'t Wapen van 't Mcdlcr"
Fa Gebr. EykelkA? - Telefoon 6634

MEVROUW VAN DEN WALL BAKE
„'t Kiefskamp" - Linde-Vorden

Zoekt wegens buwel i jk der te-
genwoordige, binnen korte ter
mijn

hulp in de huishoud.
i n t e r n of ex te rn voor hele dagen,
l iefs t de gehele week.

Telefoon (bij voorkeur na 17.00 uur) 1482
b.g.g. 1881

ZATERDAG 20 DECEMBER A.S.

klaverjastoernooi

opgave voor vrijdag a.s. 20.00 uur

AANTREKKELIJKE PRIJZEN

O.A. WILD

Café „de Zon9'
Zutphenseweg Telefoon I2

BESTEL NU VOOR DE A.S. FEEST-
DAGEN ZO'N HEERLIJKE

//STAART
DIVERSE PRIJZEN

IJSSALON BOERSMA
Dorpsstraat O Vorden

Wilt u met de Kerst eens een
hele fijne

Weihnachtsstol of
krentebrood

van een echte warme bakker?

Andere speeialiteiten zijn:

TULBAND
KERSTKRANSEN
TAARTEN
GEBAKJES EN
SAUCIJZENBROODJES

Alles wordt op tijd be/orgd.

Wilt u wat bestellen,
dan 6717 bellen

BAKKERIJ J. OPLAAT
WILDENBORCH

SIR EDWIN MANNENMODE

TRUIEN,
VESTEN.
PULLOVERS.

te? PULLI'S
* EN SWEATERS

mannenmode in zuiver
scheerwol
Wapen- en sporthandel

Martens
",,••/* doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SORBO
huishoudprodukten

Op ons kantoor hebben wij p l a a t s
voor

enige kantoorassistentes
(Metst met typediploma.)
Leef t i jd 16-18 j a a r

Op on/c landel i jke vraehtdienst
kunnen wij plaatsen

een ervaren chauffeur
(met v raeh t wagen r i j bewijs)

Voor verpakkingswerk/aai n
beilen vragen wij

enige jongedames
(ea 1<> jaar)

Voor het schoonhouden van ons
kantoor vragen wij voor ea
.1 avonden per week

een schoonmaakster

Telefonische inlichtingen
05752-1773 (de heer De Jong)

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vore k1 n

Mini panty's
DE IDEALE PANTY

per paar ƒ 2,50

ALS REKLAME

2 paar voor ƒ 3,90

m mm M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Na de Kerstdagen volop vuurwerk JAN HASSINK"



KOLEN
de grootste sorte-
ring

G. Weulen Kranenbarg

Te koop: Studiepiano
./' 100, . Te bevragen
bureau Contact

Te koop: Kerstbomen
ƒ l,5ü per stuk. H. J. Vel-
horst, Raadhuisstraat 32,
Vorden

Volop voorradig: Mooie
Kerst- en Nieuwjaars-
kaarten. Sigarenmagazijn
Boersma, Dorpsstraat 6,
Vorden

Te koop: Bietensnijder
niet motor en l span
Kulti-eggen. II. A. Pel-
lenberg Vorden telefoon
1679

Staat ter dekking: Nieuw
Zeelander ram. Tevens te
koop: Konijnen. A. G.
l lu inmel ink „De Heuve"
B 75 Vorden

Te koop: Jonge vette
kalkoenen voor de kerst-
dagen ( p a n k l a a r ) bij .1. 1 1.
Lensel ink D 5 Vorden,
telefoon o(>7l

Te koop: Toom biggen.
A. J. Wentink Linde

Te koop: Een best rood
bont vaarskalf 8 da^en
o u d b i j I I . Willems Linde
K 13a, Vorden

Te koop: Nieuwmelkte
vaars. Joh. VVesselink
Kranenburg

Te koop: Afgekalfde vol-
bloed MRIJ maal, vader

D. Let t ink, Linde

H.B.O. I
let o(i on/e lai>e
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

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

MERKBENZINE
goedkoop en gratis
xej^els

G. Weulen Kranenbarg
Enkwej*

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Pedicure
steunzolen

G. Wuüink-Lcbbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkctishandcl
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

ANTI-VRIES
G. Weulen Kranenbarg

Enkweg

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

ZEUGENVOER- EN
LIGBOXEN
G. Weulen Kranenbarg

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N. V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ 1.000,—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

WINKELIERSVERENIGING
Mocht u nog bonnen van de Sint Nicolaasaktie hebben, u kunt :c
nog inleveren, 100 bonnen in een enveloppe en \u ontvangt f 1,50
bij de sekretaris de heer Boersma, Dorpsstraat tm zaterdag 27 dec.

Het bestuur

Sint Nicolaasaktie 1969
Prijswinnaars kunnen ƒ 10,- (tien gulden) afhalen
bij Sigarenmagazijn D. Boersma, Dorpsstraat 6.

Trekking 12 december 1969
In Vorden: Rijkers Margrietlaan 3, Arendsen de Steege 27, Weenk
E 92, Lakerveld de Bongerd, Wuestenenk C 11, Rondeel Molen-
weg 37, Bleumink Stationsweg 25, Brummelman B 51, Schutte
Hengeloseweg B 24, Vlogman Burg. Ga'lléestraat 21, Radstake
Schoolstraat 15, Wolferink de Hanekamp 20, Eykelkamp De Haar
40, Lijf togt B. van Hackfortweg 31, Jansen H.K. van Gelreweg 9,
Schouten Hengeloseweg 3, Heuvelink Hamsveldseweg D 125a,
Wissels-Stapper Smidsstraat 7, Zweverink Zutphenseweg C 76,
Horstman D 88, Gotink D 36 E, Nijenhuis Wiemelink l 7, Bannink
De Boonk 2 ,Camperman E 102B, Hendriksen Noordink E 64,
Zweverink Zutphenseweg C 76, Brummelman B 70b, Schmitz de
Haar 20, Heersink Zutphenseweg 27, Koning Stationsweg 13,
Heersink Zutphenseweg 27, Zweverink Zutphenseweg C 76, To-
ber Margrietlaan 5, Bijenhof Hengeloseweg 17a, Wentink van
Heeckerenstraat 17, Regelink B i l , Westerveld-Pos Molenweg 35,
van Leeuwen 'Het Schapenmeer', de Greef B. van Hackfortweg 49,
Wissink Wildenborchseweg D 46, Lenselink D 5, Mennink Stro-
dijk C 26, Jansen Zutphenseweg 49, Brus C 91, Schmitz de Haar
20, Groot Jebbink E 6, Schuurman-Wissels Julianalaan 6, Smits-
Hietbrink de Stroet l, Eggink B. van Hackfortweg 43, Bargeman
het Hoge 46, Hartelman Ruurloseweg D 19b, van Zeeburg Het
Jebbink l , Harmsen Almenseweg 60, Klein Bramel-Breuker Almen-
se,weg 11, van Dijk-Hartgers Julianalaan 2, Oortgiescn D 157,
Wunderink D 126, Groot Jebbink-Haaring E 6, Vreeman Linde E29
Wiltink het Hoge 26, Wenneker de Steege, Dostal aannemingsbe-
drijf E 102a, van 't Veld Molenweg 3, Wolbert Ruurloseweg D
136b, Groot Roessink Ruurloseweg 5, Wolsing-Bartels Julianalaan
20, Verkerk-Rouwenhorst Enkweg 22, Koning-Pardijs E 3, ten
Tusscher de Stroet 14, Mennink Strodijk C 26, Voorhorst-Brinks
B. van Hackfortweg 22, Lenselink Zomervreugdweg 20, Pellen-
berg C 121, Eggink Mosselseweg D 107, Jansen D 70, Norde D 31,
Reerink Insulindelaan 22, te Velthuis Wilhelminalaan 2, Brouwer
het Hoge 80, Kieskamp Nieuwstad 14a, de Greef B. van Hackfort-
weg 49, Oortgiesen D 157, Kreunen Julianalaan 3, Jansen Baakse-
weg C 8, Groen Burg. Galléestraat 63, Dijkman Strodijk C 32,
te Lindert-Gerritsen De Hanekamp 23, Visschers Almenseweg 61,
Rietman Baakseweg C 10, Brummelman Enkweg 19, Groot Roes-
sink Hengeloseweg B 11 a.

In Warnsveld: Korenblik Dennendijk 6, Bosch Oude Borculose-
weg 18, Addink Vordenseweg 21, Schoenaker^^nnenweg 9.

te Lochem, Sikkema Ijzerhorst 2 te Vierakker.

En verder: Haytink Ehzerallee 6 in Almen, Jansen Okhorstweg 6
in Wichmond, Hendriksen Noordink E 64 te^kngelo-G, Nijen-
huis Baakseweg 5 te Wichmond, Hiddink VorWRse Binnenweg 3

ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T.M. 31 DECEMBER

2 doosjes THEEBUILTJES
1 blik SOEPBALLETJES
2 kuipjes WELJ MARGARINE
l familiebaai CHIPS paprika en naturel
»/2 liter KOFFIEMELK
l bus SPUITSNEEUW '
l blik ZALM

van 178 voor 153
59

van 106 voor 89
79

van 112 voor 89
99

259

van 198 voor 179
ELK TWEEDE PAK PASHA KOFFIE 50 CENT GOEDKOPER
l blik ANANAS
l blik MANDARIJNEN
l blik FRUITCOCKTAIL
150 gram HAM !
200 gram LEVERKAAS
HAANTJE a 1000 gram
1 blik TOMATENSOEP
1/1 fles KOFFIEMELK 31% nu
2 flessen SPAR UP
200 gram SNIJWORST
l fles DRUIVENSAP

van 125 voor
van 120 voor

l
van 95 voor

99
99

298
59

185
van 108 voor 98

99
van 115 voor 98

BIJ 2 FLESSEN ADEL ROSSA WIJN l FLES JUS D'ORANGE
GRATIS ! !

ALLES GELDT ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

GROTE SORTERING

Kerst- en Nieuwjaarskaarten
(ook niet buitenlandse tekst)

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

„JAN HASSINK"

U KOMT TOCH OOK

zingen bij de kerstboom
IN HET PLANTSOEN BIJ DE
HERV. KERK A.S. VRIJDAG
19 DECEMBER 'S AVONDS OM
19.30 UUR?

Met medewerking van de muziekvereniging
Sursum Corda

Het komité

Kerstfeestvieringen van de

Zondagsschool
Eerste Kerstdag dorp 's avonds
om 19.00 uur in de Herv. kerk
Tweede Kerstdag Wildenborch
om 14.30 uur in de Kapel
Tweede Kerstdag Medler om
14.30 uur in de school

ALLEN HARTELIJK WELKOM

Kerstfeest
Kinder-Evangelisatie

Ook dit jaar hopen wij D.V. ons
Kerstfeest weer te honden op de

TWEEDE KERSTDAG 'S AVONDS OM
HALF ACHT IN ZAAL LETTINK

Mede namens de kinderen willen
wij alle ouders en verdere belang
stellenden hartelijk uitnodigen.

B. Verkerk

School met de Bijbel
l Iet l loge 42

Kerstfeestviering
DINSDAG 23 DECEMBER IN
HET NUTSGEBOUW
AANVANG 13.30 UUR

Wij ver^Rhten ook de kleintjes
die in 1970 op school hopen te
komen.

OUDERS EN BE
EVENEENS HA

GSTELLENDEN
LIJK WELKOM

HERVORMDE KERK
VORDEN
Wij nodigen u hartelijk ui t de diensten mee
te maken.

Zondag 21 december 10.00 uur en
19.00 uur

Kerstnacht 24 december 23.00 uur

Eerste Kerstdag 10.00 uur

Tweede Kerstdag 10.00 uur (Ge-
reformeerden en Hervormden
samen

Zondag 28 december 10.00 uur

Oudejaarsdag 14.30 en 19.30 uur

Nieuwjaarsdag 10.30 uur

Zondag 4 januari 10.00 uut
(bevestiging ambtsdragers)

In de diensten op Kerst is er vokale en
instrumentale medewerking van koren

In verband met de afsluiting van het boek-
jaar zijn de kantoren der bank op

Oudejaarsdag

gesloten

RAI FFE l S EN BAN K
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat ingaande l
januari 1970 het huisvuil wekelijks op zater-
dag vanwege de gemeente /al worden opge-
haald, voorlopig in die wijken, waar dit mo-
menteel door de Vereniging ophaaldienst
voor huisafval wordt gedaan.
Er wordt op gerekend, dat een ieder in dit
raijon het vuil meegeeft.
Binnenkort zal een aanmeldingsformulier
huis aan huis in het gebied worden verspreid.
Zo spoedig mogelijk zal ons kollege aan de
gemeenteraad een voorstel doen met betrek-
king tot de vaststelling van een verordening,
die het bedrag regelt dat per perceel of per
emmer jaarlijks aan de gemeente voor deze
dienst verschuldigd zal zijn.
Aange/ien bij het ophalen gebruik zal wor-
den gemaakt van een roltrommel- of perswa-
gen, dient er rekening mee te worden ge-
houden, dat de aan de gemeente verschul-
digde retributie voor het eerste halfjaar 1970
ongeveer ƒ 15,— zal bedragen.
Vorden, 16 december 1969.
Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris,
J. D rij f hou t

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders brengen ter
openbare kennis dat zij voornemens zijn,
met toepassing van artikel 20 van de We-
derophouwwet, twaalf autoboxen te bouwen
aan de Hertog Karel van Gelreweg, op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie K n r. 3293 ged.
De op de/e /aak betrekking hebbende stuk-
ken liggen gedurende het tijdvak van 18 de-
cember 1969 tot 2 januari 1970 op werkdagen
m.u.v. de zaterdag, van 8.30-1230 uur ter ge-
meentesekretarie voor een ieder ter inzage.
Tot en met 8 januari 1970 bestaat gelegen-
heid schrifteli jke bezwaren tegen dit plan in
te dienen bij ons kollege.
Vorden, 18 december 1969.

Burgemeester en wethouders,
de burgemeester,
van Arkcl
de sekretaris,
J. Drijf hout

GEMEENTE VORDEN
WIJZIGING OPENINGSTIJ-
DEN GEMEENTELIJKE
VUILSTORTPLAATS

Burgemeester en wethouders van Vorden
maken bekend dat de gemeentelijke stort-
plaats met ingang van l januari 1970 uitslui-
tend is geopend op de volgende tijden:

woensdags van 1-5 uur n.m.
vrijdags van 1-5 uur n.m.
zaterdags van 8-12 uur v.m.

Vorden, 18 december 1969.
Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

GEVRAAGD:

Leerling-handzetter
na het behalen van het handzet-
tersdiploma is er een mogelijk-
heid tot opleiding machinezetter.

Kom eens praten en ons bedrijf
bezichtigen, het verplicht u tot
niets, u zult verbaasd staan wat
er allemaal gedrukt en gezet
wordt en hoe interessant het
typografenvak is.

drukker'ij j Weevers
Nieuwstad 12 Vorden - Telefoon O 57 52 -14 04

Kerst en
Nieuwjaarskaarten Koerselman



speel met
de mogelijkheden

in uw interieur

Hoe aantrekkelijk en gedistingeerd
echt leder is toont U deze relax-
fauteuil. Laat zich gemakkelijk
combineren met andere stijl-
meubelen. Moderne verchroomde
draaivoet. Voorzien van losse
kussens. In diverse kleuren. Een
aparte aanbieding met een aparte
prijs: f 450,-.

Burg. Galléestraat - Telefoon 1381

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt 500 gram 2,25

Verse worst 500 gram 2,60

Boterhamw. 100 gram 30

Karbonade haas, rib en
schouder 500 gram 325

Balkenbrij 500 gram 50

Zuurkool 500 gram 40
Fijne rookw. 500 gram 225

Bestel svp uw kerstrollade
vroegtijdig!
Haantjes 325
Vanaf ƒ 3,45 per 500 gram

60Ontbijtspek 100 gram

Tongew. 100 gram 60

Rund-, kalfs- en varkensslag'erij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

KERST
boeken, pockets, lopers, lakens,
servetten, klokken, all. folie enz.

Druppelvangers, crepepapier,
flitter - band, kaarten in vele
soorten, kaarsen, kalenders en

agenda's
naar

Boek- en kantoorboekhandel

VOOR KERST EN OUDEJAAR GRAAG
VROEGTIJDIG BESTELLEN VOOR

Kerstbrood

Weihnachtstollen

en gebak
Ruime keuze in

SCHUPPERS
Burg. Galléestraat

i
•-.::-

l

I
•---
.j
'••:'-

l

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. KMSHKOKK N.V. - VOBDEN

Op ons kantoor is b innenkor t
plaats voor:

Vrouwelijke admi-
nistr. kracht
be/i t van Mulo- en typediploma
gewenst.

(mnl. of vrwl.)
Jongste bediende
leeftijd ongeveer 16 jaar.

Schriftelijke of mondelinge solli-
citaties aan ons adres Enkweg 17
te Vorden !

EMPO

VOOR DE A.S. FEESTDAGEN RUIM
GESORTEERD IN

alle dranken
Café - Slijterij

E. J. LETTINK
Almenseweg 35

VOOR:

lange, korte, dikke, dunne, ronde,
vierkante, figuur, ornament,
bloemen, kerstboom-

KAARSEN
van ASP-HOLMBLAD (Dene-
marken) naar

DROGISTERI» „De Olde Meulle"

ƒ. M. VAN DER WAL

gediplomeerd drogist

Deze kaarsen zijn verkrijgbaar in

13 kleuren, druipen niet en bran-

den door hun hardheid veel
langer

VRIJDAG 19 DECEMBER DE

gehele dag gesloten

MOMBARG
K K A N K N B U k c ; - T K L K F O O N (>(>7<)

Voor de Kerst
KERSTKRANS
WEINACHTSTOLLEN
KRENTEBROOD
TULBAND
TAART !
KRANSJES
MELKBROOD

WARMK B A K K K K

L I N D K

W U WENSEN U V E R D E R
I > K E T T K ; E KERSTDAGEN EN
EEN VOORSPOEDIG 1970

Kerstmis - Nieuwjaar
\\ ij hebben voor u voor de/e feestdagen
/eer aantrekkelijke aanbiedingen kunnen
samenstellen.

Een LSreep hieruit:

Voor de oliebollen en dergelijke:
krenten, rozijnen, sucade, bloem
enz. tegen scherpe prijzen.
Bovendien een grote Hes

slaolie voor ƒ 0,95

Bij l fles Spaanse wijn a ƒ 4,50
l fles Jus d'Orange CADEAU

Bij l fles vermouth a ƒ 5,95
l fles landwijn voor ƒ l,—

Naast de vanouds door ons gevoerde nier
ken b i n n e n en bu i t en lands gedistilleerd
hebben wij voor u:

l liter Jonge Genever ƒ 9,—
l liter Vieux ƒ 9,25
l liter Oude Genever ƒ 9,30
l liter Citroen Genever ƒ 8,40

P. B. H. SCHOENAKER
L e v e n s m i d d e l e n - Slijterij - Café- res tauran!
Kranenburg-Vorden

VOOR AL U\Y

Kerstartikelen
tafellakens, servetten, lopers,
crepepapier, tafelstukjes kerst-

boomversiering, elektrische kerst-
boomverlichting, kaarsen etc.

naar

Drank bestellen
Bloemendal bellen

Geen tijd^mi te halen,
het wordt u gebracht zonder iets
bij te betalen.
TELEFOON 1227

Schiet het nieuwe jaar in
Alarmpistolen, l- en 6-schots
Alarmpatronen (knallen als
jachtpatronen)

100 schots klappertjespistolen
vanaf ƒ 0,50 (

„Wild-West" revolvers, 12 schots
Coltmodel, voor plastic amorces,
harde knal
Kerststerretjes en -fakkels

VUURWERK
(VERKOOP 27 T.M. 31 DECEMBER)

Wapen- en sporthandel

Maitens
sleede doeltreffend'.

Zutphenseiveg - Vorden

werken in
ploegendienst

heeft
warempel wel

voordelen

Nou, wat dacht u! U bent vrij als anderen moeten
werken. Krijgt daarvoor extra ploegentoeslag.
En hebt ook werkelijk wat aan uw vrije tijd! Want
in onze hypermoderne kabelfabriek doen de
perfekste machines 95% van het werk voor u
(... u bent dus niet te moe om uw benen uit bed
te trekken en uw vrije tijd te vullen met zaken
waaraan u plezier hebt!)
Bovendien werkt u in een schone, stofvrije om-
geving. En geniet u alle moderne zorg die een
waarlijk bijdetijds bedrijf u te bieden heeft.

daarom nodigen wij
f linke.verantwoordelijke werkers
uit om eens duchtig te komen praten
Over een flink loon bijvoorbeeld. 5-Daagse werkweek in
een 2 of 3-ploegendienst. Reisvergoeding. Gratis werk-
kleding. Cantine-service. Winstdeling. De mogelijkheid tot
riant wonen in het Lochemse. Kortom, over alles wat de
werker-van-vandaag bezighoudt en interesseert. Kom er
over praten. Aanmeldingen dagelijks aan ons kantoor te
Lochem, Kwinkweerd 3, of telefonisch (05730) 2147. Vragen
naar de heer Heinen. Wij zijn er graag voor u.

n.v.twentsche kabelfabriek
loclwm



donderdag 18 december '69

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 38

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker
Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstmiddag bejaarden

18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
Kerstavond eigen leden

18 en 20 dec. Jaarfeest CJV Wildenborch
19 dec. Zingen bij de kerstboom in het

plantsoen bij de Herv. Kerk
22 dec. Herv. Vrouwengr. Linde
23 dec. Herv. Vrouwengroep dorp
23 dec. Kerstklaverjastoernooi v.v. Vor-

den in de kantine
24 dec. Kerstnachtdienst in de Ned. Herv.

Kerk, aanvang 11.00 uur
24 dec. 11.00 uur Interkerkelijke kerst-

nachtdienst in de Herv. Kerk
l jan. Nieuwjaarsreceptie v.v. Vorden

in de kantine
5 jan. Rekreatiemiddag voor bejaarden

Bond van Staatspensionering
10 jan. Dansavond v.v. Vorden in de zaal

van ,,'t Wapen van Vorden"
21 jan. Dia-avond Zambia in azal Eskes

Interkerkelijke jeugdwerkgroep
CJV en GJV

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vordcn aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

Nieuws
van de kerken
Interkerkelijke Advcntsdicnst

Zondagavond 21 december (4e Adventszondag)
wordt in de Hervormde Kerk te Vorden een in-
terkerkelijke Advents-dienst gehouden. Aan deze
dienst hopen mee te werken de voorgangers van
de Gereformeerde Kerk, de Rooms Katholieke en
de Hervormde Kerk. Ds Krajenbrink verzorgt de
meditatie. Het kerkkoor van de RK parochie in de
Kranenburg zingt. Pastoor Berkel leidt de samen-
zang.
Het is verheugend, dat de plaatselijke kerken tot
steeds minder samenwerking komen. Deze inter-
kerkelijke adventsdienst begint 's avonds om 7 uur
Iedereen is er van harte welkom.

De Kerstnacht-dienst

Zal ook dit jaar gehouden worden in de kerstnacht
woensdag 24 december. Aanvang 11 uur. Plaats:
Hervormde Kerk te Vorden. Deze kerstnachtdienst
wordt belegd door de interkerkelijke evangelisatie
kommissie en de interkerkelijke jeugdwerkgroep.
Ds van Belzen (Gereformeerd predikant te Vor-
den) hoopt deze dienst te leiden. Verder zullen
medewerken: de Christelijke muziekvereniging
'Sursum Corda' en de organist de heer de Vries.
In de met kerstboom en kerstgroen versierde Her-
vormde kerk worden zeer velen verwacht.

Op tweede Kerstdag

is er om 10 uur in de Hervormde Kerk een ge-
zamenlijke dienst van de Gereformeerden en van
de Hervormden.
De Christelijke gemengde zangvereniging Excel-
sior hoopt aan deze dienst mee te werken.

Geef uw Nieuwjaarsadver-

tentie nu reeds op
Dinsdag 30 december moet ons laatste num-
mer van dit jaar op de post zijn.
Maandag 29 december 18.00 uur sluiten wij
de plaatsing voor dit nummer.

Redaktie

OEFENWEDSTRIJD

Een volledig Vorden l heeft zondagmorgen een
vriendschappelijke voetbalwedstrijd gespeeld tegen
het tweede elftal . Vorden 2 dat met drie invallers
aantrad gaf de 'grotere' broer uitstekend partij en
verloor slechts met 4-3. Het aantal kansen in aan-
merking genomen had Vorden 2 eigenlijk behoren
te winnen.
Het eerste nam een 1-0 voorsprong toen een schot
van Holsbeke van richting werd veranderd waar-
door de bal in het doel verdween. Een kwartier
voor de rust scoorde Dostal, die overigens vele
kansen liet liggen, de gelijkmaker 1-1.
Na de hervatting liep Vorden l uit tot 3-1 dankzij
doelpunten van te Veldhuis en Hendriksen. Zwe-
verink bracht het verschil tot één doelpunt terug.
Nadat het eerste opnieuw had gescoord, bepaal-
de Dostal de eindstand op 4-3, van deze nuttige
oefenwedstrijd.

Redaktie en bezorgers van

Contact wensen u allen

prettige Kerstdagen

DE GRAAFSCHAPR1]DERS

Ca tien leden van De Graafsc'haprijders 'hebben
zaterdag in Drunen deelgenomen aan de zgn. 'Jan

van Ewijkrit' een betrouwbaarheidsrit over een af-
stand van 110 km. Op het 'harde en zeer zware
parkours moesten de deelnemers 2 ronden van elk
55 km rijden. De rit telde mee voor het 'kampioen-
schap van Nederland.
In de juniorenklasse boven de 175 cc kwamen De
Graafschaprijders tot zeer goede resultaten. Broek-
hof werd met 2 strafpunten eerste, gevodgd door
Hoftijzer met 3 str., vierde werd Groot Tjooitink
met 9 str. en 7 v.d.Straat met 20 str. In de senioren
klasse van 51 tot 125 cc werd Veenstra 9e met
7 str. In de seniorenklasse boven 175 cc werd
Bielderman vierde met 3 str., terwijl Pardijs en
Lenselink met elk 5 str. de 7e plaats deelden. Bij
de junioren viel Nijenhuis wegens een defekte ver-
snellingsbak uit. Eind december zullen leden van
De Graafschaprijders meedoen aan een trial die ge-
houden zal worden in de omgeving van Arnhem.

BETALING
ABONNEMENTS-
GELD
Voor l januari 1970 kan het abonnements-
geld voor Contact weer worden voldaan op
de volgende manieren:

Per giro 1205867
Per Raiffeisenbank Vorden

i Per Amro-bank Zutphen
ten name van drukkerij Weevers
voorheen Wolters, Vorden
Of ten kantore dj^kerij Nieuwstad
12 te Vorden. ^

HET ABONNEMENTSGELD
BEDRAAGT ƒ 10,— PER JAAR
EXKLUSIEF INKASSO.

Betaalt u na l januari 197iraan komt er 50 et
inkasso- en administratiekosten bij dus dan
wordt het bedrag ƒ 10,50.

Nu het steeds moeilijker wordt om weekbla-
den in stand te houden, hopen wij toch dat
ons Contact mag blijven bestaan voor Vor-
den en omgeving en wij verzoeken dan ook
beleefd om u aller medewerking.
Laat onze kwitantieinner niet vier of vijf-
maal tevergeefs lopen, dit is niet meer mo-
gelijk. Na de tweede aanbieding moeten wij
beslist uw abonnement als beëindigd be-
schouwen.

Mocht u eventuele klachten of wensen heb-
ben aangaande de bezorging van Contact,
meldt het ons dan s.v.p. Wij doen ons ui-
terste best om het zo goed mogelijk uit te
voeren.

Voor diegenen die geregeld Contact gemist
hebben dit jaar in verband met de bezor-
ging en dit steeds gemeld hebben, nog onze
exkuses en hartelijke dank voor het besef
dat het voor onze bezorgers ook altijd niet
even makkelijk is.

Redaktie en medewerkers Contact

Waterpolo-nieuws
Zaterdagavond speelden drie teams van de Vor-
dense zwem- en poloklub in Apeldoorn wedstrij-
den voor de kompetitie. De Vordenaren waren uit-
stekend op dreef en wonnen alle wedstrijden.
Eerst kwamen de meisjes in het water tegen Pro-
teus uit Twello. Aanvankelijk leken de meisjes uit
Twello sterker door een 1-0 voorsprong te nemen,
doch Vorden kwam goed terug en scoorde spoedig
tegen. In de tweede helft nam Proteus een 3-1
voorsprong en leek Vorden een geslagen ploeg.
Miets was minder waar en met een fel offensief
waarbij Anneke Sikkens steeds als afmaker fun-
geerde werd de achterstand omgezet in een 3-4
voorsprong. Deze stand werd ook de einduitslag.
Ondanks het feit dat Vorden-dames met drie in-
valsters speelde, was de wedstrijd tegen Vogel l
uit Voorst een eenzijdige wedstrijd, doordat Vor-
den veel sterker was dan de Voorster-dames.
let werd uiteindelijk 7-0, waarmee de Voerster
)loeg nog blij mocht zijn, want het had gemak-
kelijk hoger kunnen zijn.
-Ieren 2 van Vorden won met 4-2 van AZC 3.
n het begin kon Apeldoorn het allemaal nog wel
>ijhouden, maar toen ze een voorsprong namen

werd Vorden dit toch te bar. De Vordenaren kwa-
men opzetten en Wentink scoorde gelijk. Na de
pauze gelukte het AZC opnieuw om een voor-
prong te nemen, door een prachtig doelpunt.

Vorden kwam toen opzetten en Wentink scoor-
le uit een strafworp 2-2. Verstoep bracht op han-
lige wijze de stand op 2-3. Het werd zelfs nog
--4, toen Wentink van grote afstand scoorde. De

Vordense doelman was in goede vorm.

Raadsvergadering
4 extra woningwetwoningen - B & W ageren
tegen opheffing spoorlijn - Politieverorde-
ning - Twee wachthuisjes GTW-bushaltes -

Ophalen huisvuil - Bestemmingsplan - Be-
noeming hoofdleidster

Tijdens de dinsdagavond gehouden raadsverga-
dering van de gemeente Vorden deelde voorz. van
Arkel mede, dat de gemeente een extra kontingent
van 4 woningwetwoningen krijgt toegewezen. De
woningen zullen gebouwd worden aan het Gulik
in plan Boonk. Een en ander is het gevolg van het
woningbouwprojekt 'Stroombouw Achterhoek'. In
het kader hiervan worden in plan Boonk 20 wo-
ningwetwoningen gebouwd, waartoe de raad in de
vergadering van 17 juli jl. besloot.
Met de bouw van deze woningen wordt, wanneer
de weersomstandigheden het toelaten, in januari
een begin gemaakt. Aansluitend aan dit bouwter-
rein ligt een stuk grond waar de hierboven ge-
noemde 4 woningen gebouwd zullen worden. De
raad besloot tot de bouw van deze woningen over
te gaan, voor de financiering van de stichtings-
kosten werd tevens besloten bij het Rijk een lening
aan te vragen en te aanvaarden. Voorts werd be-
sloten de bouw onderhands aan te besteden. Zo-
dra de juiste bouw- en grondkosten bekend zijn,
zal de raad een voorstel bereiken om de benodigde
kredieten beschikbaar te stellen.
Verder besloot de raad 488 m2 grond te verkopen
aan de heer Gerritsen, Beatrixlaan 18. Deze strook
grond ligt achter de woning van de heer Gerritsen.
De grondprijs bedraagt 15 gulden per m2. De heer
Regelink wees er op, dat de prijs van 15 gulden
voor het publiek wellicht zonderling kan aandoen,
maar zo verduidelijkte hij, in de prijs is een sloot
inbegrepen. Het woordje bouwgrond is hier dus
niet helemaal op zijn plaats.

BöW ageren tegen opheffing
van de spoorlijn Winterswijk-Zutphen
Burg. van Arkel betreurde ten zeerste het voorstel
om de spoorlijn Winterswijk-Zutphen op te hef-
fen. U begrijpt, dat B&W hier niet voetstoots mee
akkoord gaan. Er is al een bespreking geweest met
o.a. gemeentebesturen uit Ruurlo, Eibergen, Borcu-
lo, de kamer van koophandel, het Verkeer voor de
Vreemdelingen, de SSOG en de TOG.
Er zal een adres worden <^^steld, terwijl een aan-
tal afgevaardigden van l erboven genoemde in-
stanties op 30 december naar Arnhem zullen gaan,
om er zich tegen te verzetten dat de spoorlijn zal
worden opgeheven.

^KcIn Vorden worden tircc TKchthuisjes
bij G T W bushaltes geplaatst

Er wordt wel eens gezegd dat de Nederlandse taal
wordt doorweven met buitenlandse woorden. Dit
bleek ook tijdens deze vergadering. Naar aanlei-
ding van een vraag van de heer Albers deelde de
voorz. mee, dat na overleg met de GTW te hebben
gepleegd, er in Vorden 2 abri's zullen worden ge-
plaatst. Kijken we het woordenboek na, dan blijkt
dat een abri een open wachthuisje is.
Deze open wachthuisjes kosten f 2500,- per stuk
waarvan de helft voor rekening van de gemeente
komt. B&W hebben besloten een proef te nemen
en er twee op de begroting 1970 te plaatsen. Eén
wachthuisje zal geplaatst worden tegenover het
bejaardencentrum De Wehme en één tegenover
Villa Nuova. Het ligt in de bedoeling van B&W
suksessievelijk bij volgende begrotingen er nog-
maals een paar op te zetten.

Ophalen huisvuil

De vereniging voor het ophalen van huisvuil heeft
besloten om met ingang van l januari a.s. er het
bijltje bij neer te leggen. B6W hebben vele be-
sprekingen gevoerd om een andere oplossing te
vinden. Veel teleurstellingen zijn ons hierbij ten
deel gevallen, aldus vertelde de voorzitter. Toch
is er een oplossing gevonden, met ingang van jan.
a.s. zal zaterdags in die wijken, waar momenteel
het vuil nog door genoemde vereniging wordt op-
gehaald, het huisvuil worden opgehaald door de
Oost-Gelderse Reinigingscentrale uit Doetinchem.
De kosten voor het eerste halfjaar zijn voorlopig
bepaald op 15 gulden.
De heer Geritsen heeft destijds gepleit voor een
ambulanceauto in Vorden, hetgeen zoals reeds bij
een vorige raadsvergadering is medegedeeld, voor
Vorden alleen geen haalbare kaart is. Burg. van
Arkel deelde mee, dat er onlangs een bespreking
is geweest in Warnsveld met artsen, gemeente-
besturen, ziekenfondsen enz. Er is een kommissie
ingesteld om tot een rayonvorming te komen. Dit
alvast vooruitlopend op de wet, waarin het zieken-

vervoer in zijn algemeenheid zal worden geregeld.
Mevrouw van der Heide-van der Ploeg deelde mee
dat er klachten zijn van de PTT i.v.m. het bezor-
gen van de post. Het blijkt nl. dat er op de adres-
sen vaak nieuwe straatnamen met de oude huis-
nummers worden vermeld, hetgeen veel verwarring
geeft bij het bestellen. Van Akel deelde mede, dat
men hoopt de nieuwe huisnummering spoedig ge-
reed te hebben.
Verder werd mevr. van der Heide medegedeeld,
dat BcVW een brief hebben gezonden naar het te-
lefoondistrikt in Zwolle om advies in zake een te-
lefooncel nabij de bejaardenwoningen in het plan
Boonk. Of huize Vorden inderdaad zal worden
ingericht voor 'n hotel kon burg. v. Arkel niet zeg-
gen. Dit is verre toekomstmuziek aldus kreeg me-
vrouw van der Heide te horen.
De heer Koerselman stelde BöW voor om met het
oog op de komende feestdagen toch aan de be-
jaarden te denken. De gedachten van de heer Koer-
selman gingen uit naar een extra uitkering. In het
verleden werden wel eens kolen geschonken.
BcVW zullen dit nader bekijken. De heer Banning
wees op de slechte toestand van de weg die leidt
naar de vuilnisstortplaats. Hij stelde voor hier zand
aan te brengen. B&W zullen dit opnemen met ge-
meentewerken.

Voorbereidingsbesluit inzake bestemmingsplan

In de openbare raadsvergadering van 5 augustus
jl. werden de bestemmingsplannen Vorden-Zuid
1969, Vorden-Noord 1969 en Kranenburg 1969
vastgesteld. Nu voor 24 oktober 1969 geen be-
slissing is genomen op het ontwerp-bestemmings-
plan Vorden 1969 betrekking hebbend op het ge-
hele gemeentegebied, met uitzondering der dorps-
kernen, dan wel de buurtschappen Vorden, Kranen-
burg en Medler-Tol dient voor dit bestemmingsplan
de procedure opnieuw geopend te worden. In ver-
band hiermede nam de raad het besluit, waarbij
werd bepaald dat een bestemmingsplan wordt voor
bereid voor de gemeente Vorden betrekking heb-
bend op het gehele gemeentegebied met uitzon-
dering dan van de dorpskernen dan wel de buurt-
schappen Vorden, Kranenburg en Medler-Tol.
Dat voor 24 oktober geen beslissing is genomen,
komt omdat de bezwaarschriften nog niet allemaal
door B&W zijn behandeld, aldus lichtte de voor-
zitter toe. De heer Geritsen werd medegedeeld dat
met de bezwaarschriften die zijn binnengekomen
tzt. echt wel rekening wordt gehouden.

Politieverordening

Naar aanleiding van een vraag van de heer Tjoonk
deelde de voorziter mede. dat de politieverordening
en brandprefentieverordcning in een nieuw jasje
is gestoken. De verordeningen moeten evenwel nog
worden uitgetypt en zodra dit klaar is, zullen ze
aan de raad worden voorgelegd. De heer Gotink
werd medegedeeld dat, wanneer er fiat is van de
Cultuur Technische Dienst, de Berkenlaan op het
raamontsluitingsplan 1970 zal worden geplaatst.

Benoeming hoofdleidster

Voor de betrekking van hoofdleidster aan de open-
bare kleuterschool hebben zich 10 sollicitanten aan-
gemeld. In overeenstemming met het advies van
de inspektrice van het kleuteronderwijs werd be-
sloten mej. Verbeek uit Lienden met ingang van
l februari 1970 te benoemen als hoofdleidster.

Tevens stelde de raad een verordening vast die
de heff ing en vordering van de schoolgelden re-
gelt met betrekking tot deze openbare kleuterschool
Het schoolgeld zal ƒ 48,- per jaar bedragen. De
inning van het schoolgeld zal door de hoofdleidster
geschieden. De invordering, waaronder mede het
nemen van maatregelen om nalatigen tot betaling
te bewegen moet worden verstaan, is een taak die
aan de gemeenteontvanger toekomt, aldus staat in
de door de raad vastgestelde ontwerp-verordening.
Voor het aanschaffen van enig meubilair voor de
inrichting van het handenarbeidlokaal tot leslokaal
besloot de raad aan het bestuur van de Vereniging
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs op het
Hoge f 2100,- beschikbaar te stellen. Met de NV
Bank voor Nederlandse Gemeenten besloot de
raad een geldlening aan te gaan groot ƒ 200.000,-
tegen een rente van 8,5 procent per jaar. Looptijd
25 jaar. Verder werd besloten artikel 36 van de
gemeentelijke bouwverordening in te trekken.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Laat uw binnenwerk (Schildersbedrijf Van der Wal N.V.)
schilderen in verband met subsidie in de periode van 2 de-
cember 1969 tot en met 7 maart 1970



Vuurwerk in alle soorten
VEILIG VERPAKT:

strijkrotjes, kanonslagen, duivelsbommen, lady
crackers, atoombommen, basoeka's, luchthuilers,
huilsirenes, voetzoekers, zevenklappers*

GROTE KEUZE IN
VUURPIJLEN EN RAKETTEN!

Kleurig effektvol vuurwerk (zonder knal):
romeinse kaarsen, zilverzonnen, regenboog, ben-
gaals vuur en -fakkels, knetterfontein.

NIEUW: SPUTNIKS, VLIEGENDE KRAANVOGELS
EN TWITTER-GLITTER

Verkoop na de kerstdagen!

Wapen- en sporthandel

ARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Rubberlaarzenweer
STEEDS VOLOP VOORRAAD IN ZWART,

GROEN, ROOD EN WIT

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

Klapstuk m. been 500 gram 210
Runderlappen 500 gram 275
Verse worst 500 gram 260
Hamlappen 500 gram 395

Voor de boterham

Gebraden gehakt 150 gram 66
Boerenmetworst 150 gram 90
Boterhamworst 150 gram 60

EXTRA REKLAME VOOR DE KERST

a.s. maandag, dinsdag en woensdag

Rollade (runder) v.a. 500 gr. 320

Runderlappen 500 gram 275
Riblappen 500 gram 398
Gehakt (alleen woensdag)

500 gram 225

Voor de boterham
100 gram 80
100 gram 80
150 gram 93
150 gram 60

Verder hebben wij voor u: ossehaas, biefstuk, rosbief, lende, var-
kenshaasjes, fricandeau, karbonadc en kalfsvlees

FIJNE VLEESWAREN
(eigen fabrikaat)

GAARNE ROLLADES VROEGTIJDIG
BESTELLEN

Maandag 22, dinsdag 23, woensdag 24 december

dubbele Hoef ijzerzegels

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 -1321

HOEFIJZER

Voor Kerstmis
maken wij bijzonder mooie

KERSTSTUKJES, KERSTTAKKEN,
KANDELAARS ENZ.

ENORME SORTERING PLANTEN

alle planten en stukjes zijn geprijst.
Zie etalage

Bloemenmagazijn Derksen

GEMS kopen

kerstboom

GRATIS
BOVENDIEN
FEESTAANBIEDINGEN:

VRUCHTENSAPBEKERS 6 stuks met decor 1.95

PORTGLAS bij drie stuks 2.80

GILDE GLAZEN voor vruchtensap, port, wijn, 6 stuks 6.95

FLESSENDRAGER Tornado' 2.25

NOTENKRAKER 2.30

HOUTEN KANDELAAR in kleuren 1.95

KAARSEN 'Hilje holmers' 16 stuks 1.75

ISOLEERKAN televisiekan 9.95

STEELPAN 'Skultuna' met teflonlaag 9.95

KOEKEPAN 'Skultuna' met krasbestendige teflonlaag 17.95 12.95

WANDBLIKOPENER 6.95

WILDSCHAAR 7.50

FLUITKETEL koper verchroomd 14.75

BOTERVLOOT roestvrij staal 4.15

Ruime voorraad in:

braad-, frituur- en wildpannen

bakvormen en bakartikelen

KERSTBOOMVERLICHTING

elektrisch, de veiligste verlichting

W vanaf ƒ 8,95

LUXE MIXERSET 'Philips'

HANDMIXER 'Erres'

KOFFIEZETAUTOMAAT 'Philips'

KOFFIEMOLEN

64.95

49.95

49.95

19.95

54.95

42.95

34.50

16.95

En dan: vanaf donderdagmorgen, bij een

aankoop boven tien gulden:

EEN KERSTBOOM GRATIS!

Zolang er voorraad is

NU KOPEN - KERSTBOOM GRATIS!

GEMS KORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Adverteer in Contact

ceecfcerr<r

Attractie
Markt - Vorden

Kom op 19 december a.s.
een bezoek brengen aan de
markt te Vorden
en u ontvangt

gratis bonnen
te besteden op de markt.
Goedkoop kopen veilig kopen

OLIEBOLLENAKT'IE
Zaterdag Me<lden de gezamenlijke verenigingen in
de Wildenborch een oliebollenaktie, die uitstekend
slaagde. De door bakker Jansen uit Barchem ge-
bakken oliebollen gingen grif van de hand zodat
er ruim ƒ 500,- ten bate kwam van de Kapel in
de Wildenborc'h.

Zoekt u voor de a.s. feest-
dagen nog

EEN NIEUW KOSTUUM?

Kom dan eens vrijblijvend
kijken in onze speciale heren-
afdeling !

Ook voor herenmodes
is uw adres:

RAADHUISSTR.. VORDEN

Zie etalage

SCHAATSEN
SCHAATSEN
SCHAATSEN
SCHAATSEN

GBV GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 _ Tel. 1261

Drukwerk waar u mee

voor de dag kunt komen

wordt vervaardigd door de
drukker van dit blad.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN



Sneeuw, storm en regen
U KUNT ER TEGEN MET:

Jagersjassen van Tiroler Bauer Loden in lang en
kort model.

Rijbroeken, knickerbockers, pantalons in loden
manchester en kamgaren.

Waterdichte jachtschoenen, van gevet juchten-
leder ƒ 34,55 - ƒ 48,75.
Jachtlaarzen rubber, Diana ƒ 16,90
Müko laarssloffen,

met vochtopnemend haarvlies ƒ 6,45
Janus, noorse sokken, kousen en wanten.

IJstruien, -mutsen, skipantalons
Lakjassen, fietscapes, zeiljacks

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

WANNEER U MET DE KERST GEZELLIG

THUIS BLIJFT, BESTELT U DAN UIT

ONZE SLIJTERIJ UW DRANKEN

Kerstaanbieding
Vieux 9,75

Jonge genever 9,45

Bessenjenever 8,55

Citroen brandewijn 7,95

Dekoratiefkruiken Florijn
oude of jonge genever 12,50

Tafelwijn Beaujieu 3,75

3 flessen voor 10,00

Maar vergeet uw hartig hapje niet
Huzarensalade 2,00

Russisch ei 2,50

Halve haan 2,75

Cotelet 2,75

Kroket 0,75

Portie bitterballen 1,00

Gaarne vroegtijdig bestellen

Wij wensen u prettige Kerstdagen

hotel café restaurant slijterij ^-

Zutphenseweg 24 - Telefoon 05752-1236

Bijzonder mooi kostuum
MOOIE KOSTUUMS

ZUIVER SCHEERWOL

PITTIGE MODE-AKSENTEN

En vergeet u niet een

de merken FABLO en KENMORE garanderen u dat

u gekleed bent.

MANNENMODE BIJ

Ook voor mensen, die van hun welverdiende rust genieten, kan
de NUTSSPAARBANK heel veel doen.

Laat uw uitkeringen - zoals OAW, AWW en andere pensioenen -
door de Nutsspaarbank innen en storten op een spaarrekening
op uw naam.

U profiteert dan van de

volgende voordelen:
U bent niet langer gebonden aan een vaste datum
van uitbetaling, geen schrik omdat u vergeten
was juist vandaag uw pensioen te gaan innen.

U kunt geld opnemen op het tijdstip dat het u het
beste schikt, ook in gedeelten, dus u behoeft
nimmer veel geld in huis te hebben, l

U loopt NIET het risiko lang in de rij op uw
beurt te wachten op uw eigen geld.

Mogelijkheid tot het automatisch betalen van gas,
water, licht, telefoon enz.

Tevens ontvangt u bij ons de hoogste rente op
uw pensioenrekening, nl. 3,84%.

U ontvangt van iedere storting of betaling be-
richt thuis, geheel kosteloos.

MAAK GEBRUIK VAN DEZE SPECIALE

SPAARBANK-SERVICE, DIE BEDOELD IS OM

U VAN EEN ZORG TE ONTLASTEN.

Komt u eens langs of belt u even op, dan maken wij het graag
voor u in orde.

Nutsspaarbank
(bondsspaarbank)

VORDEN

DORPSSTRAAT 15 - TELEFOON 1988

Opgericht 181<>

Geacht publiek van Vonten

vrijdag 19 december en dinsdag

23 december op d^fcnarkt met

een zeer grote sortering

KOEKEN, KOEKJES, KERSTCAKEN, TUL-
BANDEN, TAARTEN, KERSTKRANSEN,
BANKETSTAVEN, ROZIJNEBROOD,
KRENTEBROOD, WEIHNACHTSSTOLLEN
SOESJES, TOMPOEZEN, CHOCOLATERIE

ENZ. ENZ. TE VEEL OM OP TE NOEMEN
EN ALLES TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN.

Verder hebben wij voor al onze kopers op
dinsdag 23 december 'n zeer leuke attraktie

\Vij wensen onze clientèle prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 1970 toe.

W. Brethouwer*
AALTEN

Bouwfonds Informatie

Bouwplannen
van het
Bouwfonds.
U vindt in bijna
elke gemeente in
Nederland,
Bouwfondshuizen
en mogelijkheden
om een Bouw-
fondshuis te laten
bouwen.

Spaar voor
een
eigen huis.
Spaar gemakkelijk
via een Bouwfonds
spaarrekening bij
de Rijkspostspaar-
bank. Safe en toch
5% rente.

Hypotheken
van het
Bouwfonds.
Het Bouwfonds
biedt veilige
hypotheken veelal
mogelijk tot 90%
van de totale
stichtingskosten.

vrijblijvende informatie:

W. ter Haar
Hertog Karcl van Gelrewcg 3
Vorden
Telefoon 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds

Kaarsen en kandelaars

Kerstboom versiering

Boomverlichting
buiten en binnen

Tafelstukjes enz.

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

SiMGA 1501 ÜPE©DM
Het nieuws van Simca voor 1970, een mooi model
nu nóg indrukwekkender. Een zéér voornaam
uiterlijk en een luxueus interieur. Grote koffer-
ruimte. Leverbaar in vele gedistingeerde kleuren
én in Special-uitvoering.een top van 160 km/u.
Laat deze wagen vóór komen om proef te rijden.

Automobielbedr ij f

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 _ Vorden . Telefoon 1256

Adverteren doet verkopen

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!
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slijter heeft het
Het hoogtepunt van uw

KERSTDINER

ligt in onze wijnkelder
op u te wachten !

Een kleine greep uit ons
assortiment:

Beaujolais 1966 4,50

Beaujolais Village 1967 7,20

Nuits St. George 1964 6,80

Gevry Chambertin 1966 6,45

Chateauneuf du Pape '64 6,75

6,65
Chateau Rouet 1966
Fronsac

Le Berger Baron 1966
Ph. De Rothschild 7,90

Lalande de Pommerol '64 6,70

Chateau Laurètan 1966 6,15

A

Diverse soorten landwijn
rood of wit vanaf f 3.-

TEXTIELBEDRIJF

Gebr.
Morssinkhofn.

VRAAGT:

Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding

Meisjes en
Jongens
van 15 jaar en ouder om bij ons voor een prachtig mooi schoon
en licht werk in de nieuwe afdeling voor de eindbewerking - het op
maat maken - eindkontrole en inpakken van dames- en herensokken,
kinderkousen, maillots enz.

Tevens kunnen ook jong-gehuwde dames (niet ouder dan 40 jaar)
bij ons overdag of 's avonds voor verschillende werktijden (dit naar
eigen keuze) ook voor deze afdeling in aanmerking komen.

Wij bieden ieder een zeer hoog loon

bv. meisje van 15 jr beginsal. plm. ƒ 75,- netto

meisje van 18 jaar beginsal. plm. ƒ 100,- netto

Gehuwde dames begïnsalaris ƒ 3,25 per uur

Meisjes of jongens boven 18 jaar kunnen zowel overdag als in
twee-ploegcndicnst bij ons komen werken.

Aanmeldingen of vrijblijvend inlichtingen kunnen geschieden over-
dag of 's avonds van zeven tot 10 uur aan ons bedrijf te Vorden
Zutphenseweg 35 - telefoon 05752-1340 b.g.g. 05445-425
of 05443-2494

Speciale Kerstwijn aanbiedfcig
Beaulieu zachte rode wijn 3,75

3 flessen voor 10,—
Graves Demi sec 4,65
Rosé d'Anjou 3,95
Pampano Rosé 2,90

4 flessen voor 11,—

Franse cognac 13,95
Scots Whisky 14,55

15 soorten SHERRY vanaf ƒ 4,50 per fles

VRUCHTENWIJN Gabino 3 flessen voor ƒ 9,90

Jonge genever 9,10

Brandewijn 9,85

Zachte Vieux 9,60

Bessen genever 7,10

Kersen brandewijn 7,10

Frambozen brandewijn 7,10

VRUCHTENWIJN MET JONGE GENEVER ƒ 3,25 per liter

SLIJTERIJ
'TWAPENVAN

VORDEN
Telefoon 1391 - F. P. Smit

VERSCHAF U

MET DE A.S. FEESTDAGEN

HET GENOEGEN VAN EEN

EERSTE KLAS

radio
televisie

Ook in HI-FI stereo een topprestatie
Wij bieden u een ruime sortering in iedere
prijsklasse!

televisie
v.a. f 698.-

VOORAAN IN TECHNIEK -

VOORAAN IN SERVICE

FA BREDEVELD
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813



Uitgave:
Drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 - Vorden
Tel. 05752-1404

6 e kepstavonó
van 6e ouöe

Mr K. HILDEBRAND

Als zachte vlokjes watten daalden
glinsterend in het gele licht der
straatlantaarns de sneeuwkristal-
len naar de aarde, zich stapelend
en voegend tot een blauwwitte
vacht, dat in zijn glanzende warm-
te de aarde trachtte te bescher-
men tegen de vorst der jaargetij-
den, die met zijn ijzige adem al
wat leeft doet verstarren. Onge-
rept lag daar het tapijt, dekkend
al het vuil en stof van de stille
straat. Hoe lang zou deze schoon-
heid duren?

zo vonö men
hem op

kecstochtenö

In de verte na/derde een lichtje. Het jengelende
gepiep van een met sneeuw worstelende dynamo
verbrak de stilte. Een fietser repte zich naar de
koesterende warmte van de gezellige huiskamer,
waar familieleden wachtten op de laatkomer. Want
het was kerstavond. Een slingerende voor bleef

achter in het blanke kleed. Moeder natuur deed
haar uiterste best de schending van haar schoonheid
te herstellen en ontelbare zachte donsjes vulden
de groef.

Langs de donkere gevels, diep in zijn kraag weg-

gedoken, liep met korte passen een oude man. Met
de rug van zijn hand veegde hij het vocht van zijn
gelaat. Krakend zwaaide de deur van het huisje
open. De oude stampte de sneeuw van zijn schoe-
nen en stommelde de trap op naar het kamertje met
het vale behangetje op de muur. Hij knipte het
licht aan en viel met een zware zucht in een stoel
neer. Dat slenteren langs de weg was ook niets,
bekende hij zichzelf. Maar wat moest je dan doen?
Hij wist het niet.
Het was kerstavond, maar wat zou dat? Voor hem
was ze eender a'Is iedere andere avond. Het maak-
te geen verschil. Ledigheid, eenzaamheid, dat wa-
ren zijn gezellen. Geen 'mens was er op de gehele
wereld, die zich om hem bekommerde. Hij was een
oude afgeleefde man, die zijn leven wel gehad had.
De mensen hadden zich van hem afgekeerd, want
hij deugde niet. Men mijdde hem als de pest, die
oude. Moedeloos voor zich starend zag hij het le-
ven dat aan hem voorbijgleed.

Op zesjarige leeftijd werd hij wees. Zijn vader
en moeder had hij amper gekend. Er was geen
familie die zich zijn lot aantrdk. Misschien had hij
geen verwanten. Hij kwam in een wees'huis, waar
de 'vader' regeerde met de plak. Een ijzeren op-
voeding was zijn deel. Maar een opvoeding, die
een averechtse uitwerking had gehad. Eenmaal oud
genoeg om op eigen benen te kunnen staan, braken
alle opgekropte gevoelens zich baan. Een wild
leven volgde, waarin de hoofdtonen waren drank
en vrouwen.
Toch was er een geweest, die hem had kunnen
tenamen. Louise, een knappe jonge vrouw was het,
die van hem een fatsoenlijk mens wist te maken.
Plotseling had zijn lev^^en andere wending ge-
nomen. Het had inhoud gekregen. Dolgelukkig
was hij met haar geweest. Hij had'een afgod van
haar gemaakt. Zij kreeg alles van 'hem gedaan.
Geen druppel drank raakte hij meer aan sinds hij
getrouwd was. Slechte^^rienden gingen aan de
kant. 9
Zijn vrouw schonk hem twee zonen. Toen het der-
de kind, een dochtertje, werd geboren, betaalde
Louise dit met haar leven. Het had hem toege-
schenen, alsof hij waanzinnig werd. Het leven,
zijn leven, leek hem waardeloos, slechts de kinde-
ren hadden hem weerhouden van een dwaze daad.
Zelfs het dochtertje, dat zo duur gekocht was,
mocht hij niet lang behouden. Na enkele maanden
overleed het reeds. Dit was de tweede harde klap
die hij kreeg te inkasseren.
Maar ook hier kwam hij tenslotte overheen. Hard

Vlfat zit er in die Kerstballen ?
Ieder van jullie vindt het natuurlijk leuk om te
helpen de kerstboom te versieren. Hier zie je dan
drie grote ballen en ...

O, wou je die er al meteen inhangen? Even wach-
ten nog want je weet nog niet, dat het heel bij-
zondere ballen zijn!

In elk er van zit namelijk de naam verborgen van
nog 'iets' waarmee je de boom mooier kunt maken.
Hoe je die namen vinden kunt? Luister goed! De
beginletters van de in de eerste bal getekende die-
ren vormen in de volgorde l, 2, 3 en 4 de naam
van het eerste woord.

DOOR DE DOOLHOF

Als je vervolgens je in de doolhof begeeft vind je,
als je goed loopt, onderweg letters die samen het
tweede woord vormen.

EN EEN GEHEIMSCHRIFT

De derde bal tenslotte bevat geheimschrift! We
hebben de letters van het alfabet door cijfers ver-
vangen b.v. A is 6, B is 18, C is 27 enz. (Dit zijn
niet de cehte cijfers hoor, we namen deze maar als
voorbeeld!) en vragen jullie nu uit te zoeken wat
het derde woord is wat op die wijze ontstaat.

Veel sukses!

Oplossingen inzenden voor 5 januari 1970 aan

drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, Vorden.

EERSTE PRIJS 10 GULDEN

TWEEDE PRIJS iy2 GULDEN

DERDE PRIJS 5 GULDEN

en dan nog 10 troostprijzen van ƒ 2,50

Deelname uitsluitend voor kinderen tot 12 jaar.

De puzzel voor
ouderen vindt men
elders in dit blad

31e jaargang no. 38

donderdag 18 december '69

'had hij gewerkt, om te vergeten en zijn jongens
te kunnen grootbrengen. Dag en nacht had hij ge-
zwoegd om ze een goede opvoeding te kunnen
geven, een betere dan hij zelf had gehad. Trots
was hij op ze, zijn jongens. Maar de grote Herder
wilde het anders.
Op veertienjarige leeftijd werd de oudste ziek. De
dokter wilde het niet zeggen, maar hij had het wel
geweten, de kanker was het die zijn lieveling naar
het graf had gesleept. Jaren had het kind geleden,
geleden in het witijzeren ledikant in een zonloze
kamer van het huisje in een volksstraat. Toen was
de dag gekomen, die kille oktoberdag, dat de zeis
door de kamer met het witte ledikantje was gegaan.
Dat was de dag geweest, dat hij zijn leven had ver-
anderd. De geestelijke die was gekomen om hem
te troosten, had hij de deur gewezen. De dagen van
weleer waren teruggekeerd. Zijn zuurverdiende
geld verdween in de lade van de kastelein en ge-
regeld had hij 'in kennelijke staat' verkeerd, zoals
zij het op het bureau noemden.
Zijn jongste zoon, een stille jongen, had zich van
hem afgekeerd en was reeds vroeg uit huis ge-
gaan. Nooit had hij meer iets van hem vernomen.
Dit was de nekslag geweest. Hij walgde als hij
terugdacht aan die tijd en dat leven.
Hij ontwaakte door het klokgelui uit zijn herin-
neringsdroom. Ja, daar zat hij nu. Kerstavond, die
klokken verkondigden de komst van de Zoon. Wel-
ke zoon? Hij lachte er om. Niet de zijne, want die
was door de kanker gehaald. Geloof, berusten?
Allemaal waanzin! Kerk? Goed voor mensen die het
naar de vleze ging. Als arme slampamper had je
er toch niets aan. Alleen maar mooie woorden,
had je daar je vrouw en je zoon mee terug? Nee,
die waren en bleven weg. Geloof en kerk, een
doekje voor het bloeden.

Hij keek naar buiten, waar nog steeds de sneeuw-
vlokken daalden. Staande aan het raam, kwam over
hem de verwachting der natuur. Wat was dat toch
dat onbestemde gevoel van binnen? Het maakte
hem week, zijn ogen brandden. Weg van dat raam!
dacht hij, maar gefascineerd bleef hij staan, hij
kon niet weg. Die sneeuw, die dwarelende vlok-
ken, wat moest 'het van hem?
Het klokgelui verstierf over de witte daken. Hoe
lang hij daar gestaan had wist hij niet meer. Het
leek maar even, maar toen hij ontwaakte uit zijn
gepeins, dwarrelden er geen Vlekken meer uit de
loodgrijze lucht.
Als versuft liep hij de kamer uit de trap af. Auto-
matisch trok hij de deur achter zich dicht en liep.
Waarheen? Straat in, straat uit. Hij wist het zelf
niet. Oh, wat was het koud! Hij huiverde in zijn
dunne overjas. Wat bezielde hem toch, waar wilde
hij heen?
Werktuigelijk liep hij de openstaande deur van een
groot gebouw binnen. Daar brandde licht, daar
bleek het warm. Toen hij door het portaal liep,
straalde een heerlijk gevoel door hem heen. Hier
was het goed. Door de grote deuren trad hij binnen.

Wat was dat nu? Hij stond in een kerk! Wat be-
zielde hem? Hij wilde schamper lachen, zoals hij
dat gewend was als hij over geloof, kerk of zo
dacht, maar het wilde niet. De kerk bleek leeg.
Hol klonken zijn stappen op de plavuizen, toen
hij zich naar de achterste bank begaf. Hier zeeg
hij in neer en liet de weldadige stilte over zich ko-
men. Hij zwolg de sfeer op en voelde zich thuis.
Een intense gloed verwarmde zijn lichaam en hij
staarde, de handen onbewust gevouwen naar zon-
nige verten, daar waar het goed was te zijn.
'Louise', fluisterde hij en haar lachend gezicht ver-
scheen voor hem. Zij werikte, 'kom, kom'. Hij strek-
te de handen naar haar uit. 'Lieveling ik kom', snik-
te hij en trachtte op te staan van de houten bank.
Er zat niemand en toch speelde het orgel. Een he-
melskoor van engelenstemmen vulde de gewijde
ruimte. Steeds verder van hem af was Louise's
lachende gelaat. Angstig strekte hij de armen uit.
Louise wacht, wacht dan toch! Plotseling stond zij
naast hem en vatte zijn hand. 'Kom mijn jongen,
wij gaan naar de kinderen', glimlachte zij. Door
haar geleid liep hij een (lange, lange weg naar het
licht. Sneeuwvlokken dwarrelden en veranderden
in engelen. Zij zongen een hemels lied van de
Zoon, die kwam op aarde.
Zo vond men hem op kerstochtend, in de achterste
bank van de kerk. Herenigd met hen die hem lief
waren.
Nadruk verboden



Met grote blijdsehap ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van ons zoontje
en broertje
Maarten Bastiaan Pieter

MAARTEN
l'. [\ Smit
M. G. Smit-Wahl
Kvert Jan
Marianne

Vorden, 13 dee. 1<>(>9
Dorpsstraat 10

Met grote blijdsehap ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van ons doch-
te r t j e

ERIE
C J . D. Ni jenhuis
C J. 11. Nijenhuis-

Stegeman
Vorden, 12 dee. 1969
E 100

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons 60-
jarig huwelijk ontvangen,
betuigen wij onze harte-
lijke dank.

C i. I I . Janssen
B. E. Janssen-

W e vers
Vorden, december 1969
Hengeloseweg B 4

Voor de vriendel i jke be-
langstelling betoond bij
de viering van ons 50-ja-
rig huwelijk op 29 nov. jl.
zeggen wij allen hiervoor
mede namens on/e kin-
deren /eer h a r t e l i j k dank

I I . Kapel le
J. ( i . Kapelle-

Olthuys
Vorden, december 1969
Wilhelminalaan 14

PROPAANGAS
TANKGAS

extra lage prijzen
G. Weulen Kranenbarg

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Transistor radio's
vanaf f 34,95
en een cassetterekordcr

f 150,-

J. J. SLAGER

Burg. Gallée-
straat

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
DIESELOLIE

vraagt prijs
G. Weulen Kranenbarg

H.H. VEEHOUDERS
Voor tepel-
beschermers voor
uw koeien,
het adres:

G, W. LUIMES
Vorden

Voor
elk doel

verf en behang
van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Makelaars- en
assurantiekantoor

J VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Te koop: 1 paar kunst-
schaatsen maat 3Va met
witte schoenen. Bogchel
man, Nieuwstad 5 Vor-
den

GESLOTEN
Ie Kerstdag en Kerst-
avond
Café Lettink

Gratis jonge hondjes
Ribbink, Holtmaatwcg 4
Leesten

Gevraagd per februar i in
de winkel net meisje of

- jonge vrouw voor hele of
halve dagen. Boekhandel
Hietbrink

Te koop: Kerstdennen.
W. Nijenhuis, Zutphen-
seweg C 66 Vorden

RIKUS LUBBERS
en
MARIJKE KONING

geven, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huweli jk , waarvan
de vol t rekking D.V. zal plaatsvinden op
dinsdag 23 december a.s. om 13.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Kerke l i jke bevestiging om 14.00 uur in
de l lervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds . J . I I . Jansen.

Loehem, 1 1 . Mul ie r l aan 7
Kaalte, Nieuwe Markt 13
december 1%(>

Toekomstig adres : I I . Mu l i e r l a an 7 ,
Loehem.

Receptie van 16.30 tot 1S.OO uur in hotel
„de Valk" te Loehem.

-;--;--:--;--;--;--:--;":":--:--:--:--:-^-:":--:--^:-i";-:-^

HENK HENGEVELD
en
THEA SPOOR

trouwen op maandag 2(> december a.s.
om 13.30 uur ten gemeentehuize te Vor X
den.

K e r k e l i j k e bevestiging om 14.00 uur in
de K . K . kerk St. Jan de Doper te Keyen-
borg.

Vorden, Herend van l l a ck io r tweg 24
Keyenborg. Teubenweg 6
december 19<>9

Tijdelijk adres: Zu tphcnscwcg 2'>, Vor -
dcn.

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in hotel
„de Eikeboom" te Keyenborg.
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GERT JEULINK
en
GEESJE AALDRIKS

hebben de eer, mede namens wederzijdse 'f
ouders, kennis te geven van hun voor -;:
nemen in het huwel i jk te treden.

De huweli jksvol t rekking /al plaatsvin
den op maandag 22 december a.s. om
K).00 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Vorden, december 1969
De Steege 13 - De Steege 13

Tijdelijk adres: De Steege 13, Vordcn.

Toekomstig adres: Vordenseweg 38a,
Hengelo CJld .

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vordcn.

Inp laa t s van kaarten
H. WITVOET
cn

R. TAKKENKAMP

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van het voornemen om op dins
dag 30 december 19o9 in het huwel i jk te
treden. De v o l t r e k k i n g zal p laatsvinden
om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.
l i e t h u w e l i j k zal om 14.30 uur in de
Christus Kon ingke rk te Vorden ingeze-
gend worden.

Zu tphen , Knnonsd i jk 74
Vorden, De Steege 9
december 19<>9

Toekomstig adres: !)<.- Steege °-, Vorden .

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in caté-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Nu goedkoper dan ooit!
Blauwe asbest GOLFPLATEN
lengten 153 - 183 - 213 - 248 cm direkt uit eigen

voorraad leverbaar

DOE-HI-T-ZI .F CENÏRUM
TEL. 1486

HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDHN

JOOP VAN AMERSFOORT
en
WILLY KREUNEN

geven, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huweli jk, waarvan
de vol t rekking D.V. zal plaatsvinden op
dinsdag 30 december a.s. om 14.30 uur
ten gemeentehuize te Vordcn.

Kerke l i jke inzegening om 15.00 uur in de
l lervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. C. Kra jenbr ink .

Zutphen , Paapstraat 32
Vorden, Kapelweg D 84
december 1969

Voorlopig adres: Paapstraat 32 Zutphen.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Inplaats van kaarten

Op maandag
onze gel iefde

22 december
ouders

hopen

l G. WEULEN KRANENBARG
en
M. A. WEULEN KRANENBARG-
P ASM A N

hun 25 j a r i g huwelijksfeest te v i e r e n .

Dat ze nog lang voor e lkaar en voor ons
gespaard mogen bl i jven is de wens van
hun dankbare kinderen en verloofde.

Vorden, december 1969
Ruurloseweg 45

Gelegenheid tot f e l i c i t e r e n van 15.00 tot
17.00 uur in hotel Hakker te Vorden.

;-:--:-:--;--:--:--: •-!--:-•;--:-:-:--:-;-.-:•-:-•:-
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Kerstbomen

met wortel (ook in grotere maten)

Verder:

HULST met bes

DENNENGROEN

AZALEA'S

CYCLAMEN

POINSETTIE (kerststerren

KERSTBAKJES

HYACINTHEN

TULPEN ENZ.

Gaarne vroegtijdig bestellen.

A.S. VRIJDAGAVOND 19 DE-
CEMBER

IN DE VERLICHTE BLOE-
MENKAS

FA G E BR. KI
Bloemist - l loveniershedri j t
ZutphensewcL* 54 - Vorden Telefoon 130S

Wegens familiefeest is onze /aak maandag
22 december a.s. de gehele dag

JAN BESSELINK
en
CATO MEYER

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaatsvinden op maandag 29 de-
cember a.s. om 11.30 uur in het gemeente-
huis te Zutphen.

Vorden, B 37
Zutphen, Spittaalderkamp 3
december 19o9

Tijdelijk adres: B 37, Vorden.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café
de Pauw te Warnsveld.

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
én voor het geld van
„De Zilvervloot"
Een gulden cadeau bij elk tientje!
Dat is „De Zilvervloot". Het ideaal spaarplan
voor jonge mensen van 15 t/m 20 jaar.

Na afloop van de overeengekomen spaartermijn
ontvangt de deelnemer 10% premie over het
totale spaarbedrag én de bijzonder aantrekkelijke
rente van de Raiffeisenbank.

Kom beslist eens langs voor nadere inlichtingen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

Inplaats van kaarten

D. KLEIN BLEUMINK

en

B. J. KLEIN BLEUMINK-KUIJPERS

hopen op zaterdag 27 december a.s. hun
40-jar ig huwel i jk te herdenken.

Hengelo Gld, december 1%9
E 39e

Gelegenheid tot fe l ic i teren van 15.00 tot
16.30 uur in caté-restaurant „'t Wapen
van Vorden" (E. P. Smit) te Vorden.

GESLOTEN
Benzineverkoop Enkweg geopend
van 8.00 tot 12.00 uur voormiddag

G. WEULEN KRANENBARG

Prettige feestdagen

Zorg voor goed beeld, kleur en geluid

DECEMBERVOORDEEL
TELEVISIE 63 cm zwart-wit met inruil ƒ 499,-

Klcurentelevisie
56 EN 63 CM BEELD VOORRADIG

VRAAG DEMONSTRATIE BIJ U THUIS

RADIO MET FM voor lichtnetaansluiting
RADIO „STEREO" met twee luidsprekerboxen
RADIOTRANSISTOR vanaf
BANDRECORDER kompleet met toebehoren
PLATENSPELER MET VERSTERKER
BOVENDIEN GRATIS l LANGSPEELPLAAT
NAAR KEUZE UIT ONS ASSORTIMENT
PLATENSPELER „PHILIPS"
MET GRATIS 2 LANGSPEELPLATEN
GRAMMOFOONPLATEN langspeelplaat Kerstliederen

„JAMES LAST" STEREO LANGSPEELPLAAT

GE MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

ƒ 185,-
ƒ 525,-
ƒ 39,95
ƒ 239,-

ƒ 129,-

Deze week laatste kans op gratis Kerstbrood of Kerstkrans
/ volle kaart = Kerstbrood, 2 volle kaarten = Kerstkrans met zuivere amandelspijs

Bestellingen tot uiterlijk 20 december bij Brood- en Banketbakkerij van Groningen - Dorpsstraat.



Weer een nieuwe Audi-uit voer ing;

Audi 100 2-deurs.
Een nieuwe Audi 100-uitvoering! Met nog meer het accent op het
comfortabele en sportieve rijden. De Audi veroverde ongekend snel
de markt. Zo snel zelfs dat men hem tegenwoordig tijdig moet
bestellen. Maar dan heeft men ook een wagen die met gemak aan
alle moderne eisen voldoet: Een 4-takt 100 pk motor - voorwiel-
aandrijving - zorgt voor een top- en kruissnelheid van 170 km per uur.
Sportieve acceleratie: 0-80 km in 8.0 sek. 0-100 km in 11.9 sek..

Uitgekiende wielophanging en vering. Een veiligheidschassis met
onvervormbare veiligheidscabine. bekrachtigde schijfremmen vóór en
bekrachtigde trommelremmen achter in gescheiden systeem. We
zouden er u nog veel meer over kunnen vertellen. Maar raadpleeg
liever onze dealers bij u in de buurt. ^wv>
Dan kunt u meteen een proefrit maken. ƒ% • U0WU vüJL/
Weet u meteen zelf wat de Audi waard is. AudiAUTO UNION

Importeur: (H!B) HartNibbrig&GreeveMV. Postbus44,Sassenheim, tel.02532-8441

FA W. J. VERHAAGEN EN ZN
RIJKSSTRAATWEG 91 - WARNSVELD - TEL. (05750) 2293

Wesselink's
Betonfabriek N.V.
S C I I K C H I E K T D I . J K 5 — ALMEN

vraagt voor SPOEDIGE indimst
treding een aantal

arbeidskrachten
Uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Vast werk ook gedurende de
wintermaanden.

Aanmelden dagelijks aan de fabr iek of tele-
fonisch 05751-250 of 05750-4336

BELANGRIJK
MEUBELNIEU WS /

GEDIENDE DE FEESTMAAND DECEMBER
GEVEN WIJ OP ALLE VOORRADIGE MEU-
BELEN BIJ KONTANTE BETALING

C»
«IC 10% korting

ZIE ONZE GROTE VOORRAAD

«W

Sportkombinatie „Medler"
ZATERDAG 20 DECEMBER

SCHIETEN, SJOELEN, BAL-
GOOIEN ENZ.

om krentebrood en andere prach-
tige prijzen

Aanvang 19.30 uur in café Gebr. Eykelkamp
't Medler !

em

«st

Bankstellen

Slaapkamers

Bergmeubelen

Salonkasten

Eethoekstoelen

Tafels en bijzettafels
ZOWEL IN MODERN ALS KLASSIEKE
UITVOERING

PRIMA KWALITEIT EN ... VOORDELIGE
PRIJZEN

Woensdag 24 december om 23.00
uur 's avonds in de Hervormde
kerk te Vorden.

Medewerking verleent de
muziekvereniging

SURSUM CORDA

Komt allen
te santen

88 UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

In verband met de afsluiting der boeken is
het kantoor op woensdag 31 december

na 12.30 u. gesloten
U GELIEVE HIERVAN GOE-
DE NOTA TE NEMEN !

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

KRANENBURG-VORDEN - D 132

ffastuneste
Kom passen hoe mooi

en hoe licht
h korselet afkleedt

Korselet met dubbele elastomeer*, speciaal voor
grote maten. Voorpand van nylon-satijn met kant.
Voor japonmaten 44-52. Kleuren: wit, zwart.
In vier cupmaten 57,50

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER

Vrijdag en zaterdag worden
de laatste appels verkocht

mooie gele Gol-

den Delicious
vanaf ƒ 5,— per kist.

Grote bestellingen worden
aan huis bezorgd.

Vcrkooptijden:

Vrijdagsavonds ten huize
van J. Lucassen D 153 vanaf
17.30 uur. Zaterdagmorgens
in de schuur bij Huize Med-
ler van 8.30 tot 12.00 uur.

J. W. Lucassen
I) 153 - Vorden - Telefoon 6811

,De Heide Smid'
Goudlandploegen

speciale prijs

Gebr. Wisselink
F 01 - Varssel-llengelo Gld - Tel. 05753-7271

PrO^jt

AANBIEDING
Stereo langspeel
GRAMMOFOON-
PLAAT

Gelukkig Kerstfeest
een komplete serie
Kerstliederen, gezon-
gen door kinder- en
gemengde koren met
orkest, orgel en inge-
luid door kerstklok-
ken voor maar

ƒ 4,95
James Last stereo
langspeelplaat

j 12,80
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

VOOR41 UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wintertijd

Leestijd
kies uit onze grote sorte-
ring:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn

D. Boersma
Üorpsstr. o, tel. 1553

Kerstbomen te koop
f 1,50 per stuk

H. J. Vellhorst
Raadhuisstraat 32
Vorden

ATTENTIE!

Bestel nu reeds uw
kerstkalkoen, kip, haan-
tje en diverse soorten
wild bij:

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Dinsdag op de markt

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

In alle gevallen b l i j f t
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Nedl Ver. Sex. H er v.

Alle gewenste inlichtin-
gen verstrekken wij u el-
ke 2e en 4e woensdag
van de maand van 7-8 u.
in het Groenekruisgeb.

Na Kerstmis
VUURWERK Roerselman



PRESENTEERT VOOR DE FEESTDAGEN

ANANAS

Geldig tot 31 december

LAAT ONZE CHEF-SLAGER
UW KERSTDINER VERZORGEN

Voor een heerlijke soep

Ossenstaart 500 gram 168
Ons bekende soeppakket 198
Schenkel 500 gram 278

Voor uw hoofdschotel
Runderrollade 500 gram v.a. 328
Varkensrollade 500 gram v.a. 398
Mals rosbeef 500 gram 438
Heerlijke bief stuk 250 gram 288

Bestel vroegtijdig uw

Kerstrollade

Denk speciaal voor oudejaarsavond
onze echte grove boerenbraadworst

FIJNE VLEESWAREN VOOR OUD EN NIEUW

Grove boerenmetworst
150 gram

150 gramSnijworst

Palingworst

Rollade

Rosbeef

Ham

89
89

150 gram 79

100 gram 109

100 gram 119

150 gram 99

Witte bloem
Rozijnen
Krenten
Poedersuiker
Vanillesuiker

kilo 69
2 zakjes 98
2 zakjes 98

per zakje 25
doosje 49

Gekookte Gelderse
aan stuk 200 gram 89

Verder o.a.

snijworst, rookvlees, run-
derrookvlees. lever, kinne-
bakspek, leverworst, zure
zult, enz. enz.

Uitsluitend Ie kwaliteit

Bakjes sucade, oranjesnippers,
geconfijte vruchtjes, potten met
balletjes gember

l Nieuwjaarsrolletjes
Kerstkransjes
Tulbandcake
Kerststaven

per blik 525
per zak 69

98
per stuk 98

Rc

ZOUTJES

Nibbitt cocktail 125

P.C.D. zoute pinda's
500 gram 149

Pinda's in dop 2 zakken 105

GOLDEN WONDER

CHIPS

paprika of potato
reuzebaal

Pakje vijgen 49

Pakje dadels 125

2 zakjes zoute stokjes 98

Zak walnoten 250 gram 125

Literblik kersen op siroop
van 179 nu 149

HEERLIJKE WIJNEN

Zoete importwijn 1,6 liter 325
Grote fles advocaat w 398
Landwijn per fles 198
Frambozen-bessenwijn 198
3 flessen voor 575
Fles Duitse Sekt 495
Tanner sherry 3 flessen 995
Graves Superieures v. 475 voor 395

Verder: wijn met Franse cognac.

bramenwijn, kersen-bran-
dewijn, vruchtenwijn,
Martini, port, sherry,
Rosé cPAnjou, landwijnen,
advocaat, alcoholvrije
likeuren enz. enz.

Kerstkransen met heerlijke spijs 245
Teo pudding^us 2 flesjes 129

79
49
69

Gezinsfles appelsap
elke 2e fles

£ Grote fles jus d'orange
Grote fles limonadesiroop

sinaas of framboos 89

Bij 2 flessen Raak si-
naas l zak zoute pin-
da's van 89 voor 69

f Fles druivensap wit of rood 98

Wij hebben voor u een prachtig
assortiment Liljeholmen kaarsen

Bij karton oud-Hollandse wafels

GRATIS KERSTTAFELKLEED
PLUS 6 SERVETTEN winkelwaarde

f 115 profiteer hiervan

HARTIGE HAPJES

Blik garnalen 225
Unox Frankfurter
knakworst 2 blikken 189
Unox smac 200 gram 105
Unox smac 340 gram 175
Jampot knakworst 8 st. 98
Groot blik zalm 189
Potten zure haring of
rolmops
Blik Japanse makreel 59

ROODMERK
KOFFIE

500 gram 298
Neem voor de feestdagen
een paar blikken in huis
Appelmoes literblik 79
Elk 2e blik 49
Doperwten zeer fijn 99
Doperwten extra fijn 119
Unox champignonsoep
2 blikken slechts 179
Unox ossestaartsoep
2 blikken 179
Unox Hongaarse
ragoutsoep per blik 119
Fruitcocktail half blik 98

DIVERSE LEKKERNIJTJES
Grote taartbodem
Kerstbonbons 150 gram
Nootkransjes 250 gram
Choc. Kerstklokken

100 gram
Roomfondantkransjes

200 gram
H.H. L aardbeien jam
25 Kerstservetten
25 meter aluminiumfolie

van 325 nu
Koffiefilterzakjes no. 6
Koffiefilterzakjes no. 2

89
98
75

89

98
98
79

245
112
75

DIEPVRIESKOOPJES

Haantjes plm. 1050 gram

Kalkoenepoten plm. 1200 gram
per 500 gram

Hele kalkoenen met gratis
receptenfolder per kg

Konijnenbout heel kilo 590

Bestel vroegtijdig
Kalkoen

A v-.».. • -.

309
219
539

Croquetten 4 stuks 89
Bitterballen 8 stuks 79
IJstaarten boomstam ijscreme party 390
Chipolatapudding 2 personen 119

4 personen 198

Liter f les 1060 gram

COLOMBO

koffiemelk

Uit onze groente en fruitafdeling
WITLOF export kwaliteit y2 kg 79
CHAMPIGNONS 200 gram 105
MALSE KASSLA 2 kroppen 89
GOLDEN DELICIOUS exportkwaliteit

2 kg 89
GROTE NAVELSINAASAPPELS 10 st. 175
ZOETE CLEMENTINE'S zonder pit

8 stuks 149
CHIQUITA'S prachtig mooi l kg 119

Wij maken voor u mooie f ruitschalen

voor diverse prijzen

Direktie en personeel van de Fa J. W. Albers wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
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