
Donderdag 7 januari 1971
32e jaargang no. 40

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuwstad 12 ~ V orden
Telefoon 05752-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald - Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten!

ZONDAG 10 JANUARI
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. H, Jansen van Hengelo

Kapel Witdenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. K. Bokma uit Voorthuizen
19.00 uur ds. K. Bokma uit Voorthuizen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD ~ VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

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

Geboren: Wijnand Wilhelmus Theodorus, zoon
van J. Th. Hoenink en B. M. Besseling.
Ondertrouwd'. Geen
Gehuwd: J. Stoelhorst en G. W. Bijenhof
Overleden: E. J. Kettelarij, 92 jaar, weduwnaar van
G. Eggink.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: t

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

Carnavalsvereniging
„De Deurdreajers"

Vorden, 6 januari 1971.
DEURDREAJERS,

Het carnavalsseizoen en de daaraan verbonden
festiviteiten naderen met rasse schreden.
Voor wat betreft de direkte omgeving van Vor-
den - en ook ver daarbuiten - neemt de carnavals-
vereniging De Deurdreajers deze voor haar reke-
ning.

Het bestuur heeft voor 1971 een uitgebreid car-
navalsprogramma samengesteld waaraan veel aan-
dacht is besteed en waarin vele hoogtepunten zijn
verwerkt waardoor het carnaval 1971 zeer zeker
een van de attraktiefste van de Achterhoek zal
blijken te zijn.

Het carnaval vieren en bij het carnaval betrokken
zijn is voor veel mensen een steeds weerkerend
feestelijk gebeuren en De Deurdreajers hebben
door de jaren heen deze verbondenheid met het
carnaval weten om te zetten in attraktieve festivi-
teiten. Dat de vereniging hierdoor een eigen car-

navalsgezicht heeft gekregen is begrijpelijk. Echter
dat daardoor zeer vele mensen uit de verre omge-
ving maar het Vordense carnaval komen is een be-
wijs dat de vereniging op dit gebied hoog staat
aangeschreven.

Tussen carnaval in andere delen van ons land en
in het buitenland en het carnaval in de Achterhoek
ligt een uiterlijk verschil in organisatie en opzet,
maar het doel is overal gelijk ril. om op een bijzon-
dere manier de mensen samen te brengen. En dat
dit De Deurdreajers steeds voor ogen heeft ge-
staan kan afgeleid worden uit het zeer gevarieerde
programma.

Dat zij - naast de „vaste Deurdreajers" - óók de
nieuwe ingezetenen van Vorden en omgeving van
harte welkom heten op de eerste carnavalsavond
op 9 januari a.s. ligt geheel in de aard van De
Deurdreajers.
Voor het carnavalsseizoen 1971 hoop ik dat én
het bestuur én alle Deurdreajers hun verwachtin-
gen beantwoord en hoop dan ook a.s. zaterdag
velen welkom te mogen heten met een ondubbel-
zinnig Alaaf, Alaaf, Alaaf!

Prins (1111)

Schade in R.K. kerk
Voorlopig diensten in de Gereformeerde Kerk

Het rooster waardoor de oliewalm ontsnapte

Bij het begin van het 'nieuwe jaar heeft een zware
tegenslag de katholieke parochiegemeenschap in
het dorp Vorden getroffen. Tengevolge van een
defekt aan de centrale verwarming in de Christus
Koningkerk aan Het Jebbink, die door middel van
oliestook wordt verwarmd, is het gehele interieur
van de kerk met een dikke vettige roetlaag bedekt.

Door het rooster, waardoor normaal de warme lucht
de kerk wordt ingeblazen, heeft de vettige sub-
stantie zich door het gebouw verspreid en zich
vastgezet op muren, banken, ramen, het altaar kor-
tom alles wat zich in de kerk bevindt.
De heer Bijen die de roetlaag ontdekte, vertelde
ons zijn relaas.

„Toen ik tegen half drie de hoofddeur opende,
kwam mij een ondoordringbare zwarte walm tege-
moet en in eerste instantie dacht ik dat er brand
was. Ik zag werkelijk geen hand voor de ogen, het
was onmogelijk iets te ontdekken, zelfs de achterste
kerkbanken bleven onzichtbaar. Ik heb toen de deu-
ren wijd open 'gegooid om de walm er uit te 'laten
trekken. Met behulp van de heer W. Sessink die
ik ijlings gewaarschuwd heb, slaagden wij er toen
in om de centrale verwarming af te zetten."

Hoe het defekt ontstaan is, is nu nog niet te zeg-
gen. Vermoedelijk zijn er dampen ontstaan door-
dat de olie niet of onvoldoende verbrandde en
deze zijn tot ontploffing gekomen.
Wat is er in eerste instantie gebeurd, want de
kerkdiensten zullen toch zoveel mogelijk doorgang
moeten vinden?

„Wij hebben ons meteen - in verband met de af-
wezigheid van de rector - gewend tot het klooster
in de Kranenburg. Pater Gardiaan heeft toen kon-
takt opgenomen met de 'kerkeraad van de Gere-
formeerde Kerk in het dorp, de dominee en koster
Groot Enzerink. Binnen een kwartier was het toen
geregeld dat wij voorlopig onze diensten in de Ge-
reformeerde kerk mochten houden. Zowel zater-
dagavond als zondagmorgen zijn hier de denisten
gehouden. We zijn hier ontzettend dankbaar voor
want waar vind je zo gauw een ander onderdak?"

Het kerkbestuur zal zich samen met de rector gaan
beraden over verder te nemen stappen of akties,
doch in eerste instantie zal een rapport van experts
moeten worden afgewacht. Een voorzichtige ra-
ming van de schade zou echter al tussen de 30.000
en 40.000 gulden komen te liggen.

Hoe dik de smurrie was kunt u zien op deze foto op het witte laken op het altaar staat de naam

Muziekvereniging Concordia
Op maandag 28 december hield de muziekvereni-
ging Concordia haar jaarvergadering in zaal „'t
Wapen van Vorden".
Voorzitter Grootbod opende de vergadering en
heette de leden hartelijk welkom, waarna de ver-
slagen van de sekretaris en penningmeester door
de vergadering werden goedgekeurd.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren Stroo-
kappe en Hilferink herkozen. Tot leden van de
kaskommissie werden benoemd mevrouw v. d. Pol
en de heren Wansink en Meyer.
Besloten werd dat Concordia weer een boerenka-
pel zal oprichten. Bij de bespreking van het 100-
jarig bestaan kwamen diverse punten ter sprake
omtrent de viering. Het bestuur zal een en ander
uitwerken en ter zijner tijd hierover verdere mede-
delingen doen.

Bij de rondvraag bleek dat bij de vergadering de
wens leefde dat de drumband een instrukteur zou
krijgen en dat ook uit de drumband iemand in het
bestuur zitting zou nemen. Het bestuur zal een en
ander proberen te realiseren.
Nadat de voorzitter alle leden een gelukkig en
voorspoedig 1971 toegewenst had en hierbij de
hoop uitsprak dat het Concordia in het nieuwe jaar
goed mocht gaan, sloot hij de vergadering.

„De Graafschaprijders"
De jaarvergadering die de Vordense auto- en mo-
torciub De Graafschaprijders in hotel Bloemendaal
hield, mocht zich in een behoorlijke belangstelling
van de leden verheugen.
In zijn openingswoord bracht voorzitter Pardijs de
heren Wolsheimer en Klein Brinke dank voor het
uitzetten der oriënteringsritten, de heren Rothman
en Arfman voor hun bemoeienissen bij de cross-
wedstrijden en de heer Bielderman werd dank ge-
bracht voor het 'leiding geven aan de training.
Uit het jaarverslag van sekretaris Rouwenhorst
bleek dat de vereniging een gunstig jaar achter de
rug heeft. Het hoogtepunt bij de viering van het
20-jarig bestaan was de huldiging van Jan Ooste-
rink als kampioen van Nederland 250 cc junioren
cross.

Het motorteam dat evenals de provinciale brom-
fietsduokampioen B. Regélink en de provinciale
motorduokampioen Jan Rouwenhorst aan de LCC-
rit mocht deelnemen, heeft zich goed geweerd en
behaalde een redelijk resultaat.
De Achtkastelenrit is dankzij de medewekring van
de O.K. en het VVV weer een sukses geweest.
Vooral het aantal motordeelnemers was groter. Ook
de Oost-Nederland Nachtrit in Combinatie met de
motorclubs HMC (Hengelo O) en de EMAC
(Enschede) is een sukses geweest.

Als kampioen van de oriënteringsritten kwamen
het afgelopen jaar tevoorschijn: A-klasse leden:
C. Verstege (Hengelo); B-klasse: W. Wevers
(Doetinchem); bromfietsen: B. Regélink (Vor-
den); niet-leden: H. Heutink ('Hengelo O). De
crossers hebben het gehele jaar weer getraind op
het geheel verbeterde terrein in de buurtschap Del-
den. De kampioen bij de crossers waren: A-klasse:
Bert Bolte; B-Masse W. Veenstra.

De Oost^Gel'derlandrit, waarvan de start en finish
dit jaar plaatsvonden in Har'fsen en een rustpauze
in Vorden, bracht Jan Oosterink goud. Bijna elk
jaar heeft de Vordense motorclub wel een kam-
pioen van Nederland onder haar leden. Bij de kam-
pioensrit van de KNMV (betrouwbaarheidsritten)
is dit jaar Jan Broekhof Nederlands kampioen ge-
worden in de klasse 250 cc junioren. Marti Spek-
kink werd klassewinnaar. Het seniorenteam van
De Graafschaprijders behaalde een tweede plaats.

Internationaal waren leden van De Graafschaprij-
ders aanwezig bij de zeer zware 2-daagse rit te
Bergamo (Italië) nl. W. Veenstra in het terrein
en Dik Pardijs in de keuken van het rennerskwar-
tier te Gastro. Bij de Zesdaagse in Spanje behaal-
de Piet Bergsma 'brons, hetgeen een geweldige
prestatie genoemd mag worden. Clubkampioenen
bij de betrouwbaarheidsritten werden: P. Bergsma
(senioren) en J. Berendsen (junioren). De Del-
den Trophy (beste resultaat kombinatie betrouw-
baarheidsrit'ten-cross) werd gewonnen door G. J.
Lenselink. Dank werd in het jaarverslag gebracht
aan de gemeente Vorden en de politie voor de
medewerking bij de verschillende motorsporteve-
nementen.

Het jaarverslag van penningmeester W. Bielder-
man maakte gewag van een batig saldo.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende
leden D. Pardijs en W. Bielderman bij akklamatie
herkozen.

Baas boven baas
Onlangs hebben wij vermeld dat opoe Begieneman
101 jaar oud werd en dat ze de oudste inwoonster
van Vorden was, doch mevrouw M. Duistermaat-
Dommerho'lt is geboren 15-8-1869 dus ere wie ere
toekomt zij spant de kroon als oudste inwoonster
van Vorden.

Ook voor verpleeginrichting Het Enzerinck afde-
ling Nuova waar mevrouw Duistermaat-Dommer-
holt wordt verpleegt een eer om iemand van zo'n
leeftijd te mogen verplegen.
Wij hopen dat mevrouw Dommerhol't het ons «iet
kwalijk neemt en wensen haar nog veel sterkte toe.



SUPERMARKT
presenteert ook voor het jaar 1971:

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen
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GELDERSE SCHIJVEN QQ
3 stuks

HACHEEVLEES 1~7Q
300 gram 1 f O

RUNDERLAPPEN OQA
500 erarn fc W O

Herschi

CASSIS

literfles

voor

85>

Herschi

UP

2 flessen

75• CA

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

89

Grote fles

ROOSVICEE

van 345

nu voor

289

Div. smaken

TEO PUD-

DINGSAUS

2 flesjes

109

MALSE RIBLAPPEN

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

500 gram 390

198nu

HAAGSE LEVERWORST 150 gram 59

GEKOOKT MAGER
ONTBIJTSPEK

PALBNGWORST

SNIJWORST

150 gram 69

150 gram 79

150 gram 89

DENKT U AAN ONZE SPECIALE
GEHAKTDAG OP WOENSDAG

450 gram Sprinklettes

CHOC. HAGELSLAG 98
elke 2e zak voor 69

VRUCHTENHAGELSLAG
400 gram nu 69
LEVERPASTEI
2 x 200 gram deze week 105
Zolang de voorraad strekt

GESTOOMD GEHAKT
groot blik

ERWTEN/WORTELEN
literblik 72 elk 2e blik 39
CLOSETPAPIER
4 in een van 100 voor

ERDAL SCHOENCREME
div. kleuren 2 doosjes v. 110 voor 79

VOOR DE LAATSTE KEER

Amandel krans j es
PER PAK SLECHTS

Dessert

INSTANT

PUDDING

4 pakjes voor

^ 99

Friso Vecht-Bij

HONING

nu

per pot

109

VRUCHTEN-

GRIES

met veel

vruchten

2 zakjes voor

79

Volledig gevi-

tamineerde

MARGARINE

4 pakjes

725

LITERBLIK

doperwten
„MIDDELFIJN"

ELK 2e LITERBLIK SLECHTS

SUPERUNIE INSTANT

Poederkoffie
POT a 200 GRAM

Jampot

ZILVER-

UITJES

nu voor

69

Jampot

AUGURKEN

nu voor

75

3/4 literpot

RODE

KOOL

nu voor

69

50 gram

NOOT-

MUSKAAT

nu per busje

89

Grote fles

Luycks

SLASAUS

nu voor

139

ett
PRACHT WITLOF
exportkwaliteit 500 gram 49

PANKLARE WORTELTJES
met gratis peterselie 500 gram 35

GEKOOKTE BIETJES 500 gram 39

HEERLIJKE BANANEN l kg 79

PRIMA KLEI-AARDAPPELEN 2V2 kg 69

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

Exportkwaliteit

GOLDEN DELICIOUS
in handige draagtas 2 kg 98

STER AFWAS
literflacon 98

GOUDSPECULAAS
groot pak 500 gram

LANGE VINGERS
royaal pak

PENNYWAFELS
pak a 8 stuks

elke 2e liter

nu weer

nu weer

van 89 voor

ARDITA DAMESVERBAN D 81
elk 2e pak

ROYALE STOFDOEKEN
profiteer nu 2 stuks

KOFFIEFILTERZAKJES
no. 6 nu per pak

49
99
75
69
49
79
99



Te koop: 4 stoelen en 2
fauteuils.
iDe Hanekamp 18

Te koop: 2 paar kinder-
schaatsen. Almensew. 10
tel. 1759. Groot Obbink
Vordert

Te koop: 2000 kg vers
gedorst roggestro.
G. J. Pardijs, Ockhorst-
weg l, Vorden

Te koop: Een slee en een
butagasstel 4-pits
Van Heeckerenstraat 4,
Vorden

Te koop: Jongensfiets,
24 x 1% wielen,
's Avonds na 18.00 uur.
W. Schoenaker, Dennen-
dijk 9, Warnsveld

Te koop: 14 zware big-
gen.
B. Rossel, Hilveririkweg
3, Vorden

Te koop: Dragende maal
roodbont, 12 januari aan
de telling. B. Antink,
Maa'lderinkweg l, Vor-
den

Te koop: Zwart bont vol-
bloed dragende vaars, 15
januari aan de telling.
D. Beek, Het Hoge 61,
Vorden

Te koop: Dragende zeug
werptijd 11 januari.
A. J. Wentink, Bergkap-
peweg 6, Vorden

Te koop: Z.g.a.n. kunst-
schaatsen (Hudora)
maat 41. Eggink, Almen-
seweg 8, Vorden

Te koop: Dragende var-
kens. H. Walgemoet,
Brandenborgweg 10,
Vorden, tel. 6646

Te koop: Grijze kolen-
haard. Wassink, Almen-
seweg 56, tel. 1548

O verhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg
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Inplaats van kaarten

Op dinsdag 12 januari a.s. hopen wij met ^
onze kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

J. W. KUENEN
en
G. KUENEN-HOEKMAN

Receptie 's middags van 15.30 tot 17.00
uur in café-restaurant ,,'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

Vorden, januari 1971
Galgengoorweg 5

!€*eO<%)K)OO!0̂ ^

Heden ontsliep zacht en kalm, na een kort-
stondige ziekte, onze geliefde vader en groot-
vader

EVERT JAN KETTELARIJ

weduwnaar van Gerritje Eggink
MI de gezegende ouderdom van 92 jaar.

Dat zijn heengaan vrede was zij ons tot troost

Vorden: H. Kettelarij
J. Kettelarij-Eenink
C. Kettelarij
B. W. Kettelarij-Hebbink
D. G. Fleisner-Kettelarij
A. Fleisner
kleinkinderen en verloofde

Hengelo (Gld):

Ruurlo:

Vorden, 30 december 1970
't Waggélink, Lindeseweg 3

De begrafenis heeft plaatsgehad op 2 jan.
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed zacht en kalm tot onze diepe
droefheid mijn geliefde vrouw en der kinde-
ren zorgzame moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

TONIA LEVENKAMP

echtgenote van J. W. Denkers
in de gezegende ouderdom van 84 jaar.

Dat haar heengaan vrede was
is ons aller troost

Uit aller 'naam,
J. W. Denkers
Wed. G. Denkers-van Echten
A. G. Altena-Denkers
J. Altena
J. W. Denkers
G. H. Denkers-Aberson
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 4 januari 1971
Almenseweg 30

De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag
8 januari 's middags om 13.00 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog
geheel onverwachts, mijn inniggeliefde vrouw,
dochter, moeder, behuwd- en grootmoeder

BARTA WILLEMINA REUGEBRINK

echtgenote van H. Hogeslag
op de leeftijd van bijna 67 jaar.

Vorden: H. Hogeslag
\Ved. Hogeslag-Zweverink

Bergeijk: H. J. A. Hogeslag
B. Hogeslag-Teunissen

Vorden: D. J. Hogeslag
J, Hogeslag-Abbink
en kleinkinderen

Vorden, 5 januari 1971
Kruisdijk 5

De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrij-
dag 8 januari 's middags om 14.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Zij die de overledene de laatste eer willen be-
wijzen worden verzocht om 14.00 uur op de
begraafplaats aanwezig te zijn.

GEMEENTE VORDEN
RATTENBESTRIJDING

In de week van 18 tot en met 22 januari a.s.
zal de jaarlijkse kostenloze rattenbestrijding
van gemeentewege worden uitgevoerd.

Degenen, die hiervoor in aanmerking wensen
te komen, dienen dit uiterlijk 15 januari a.s.
op te geven op het bureau gemeentewerken,
telefoon 1841.

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 ; 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

PREMIE PREMIE

BINNEN-SCHILDERWERK
•5̂  Vanaf l december '70 - l maart '71

•fa Minimum omvang 5 dagen

•fa Vergoeding ƒ 75,—

•fa- Inlichtingen

•fa Offertes

•fa Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

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

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
•jjf Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG
10 JANUARI

dansen
met medewerking van het orkest

HET HAMELAND
COMBO
AANVANG 19.00 UUR

3 BARS GEOPEND !

Door de steeds stijgende kosten is het
noodzakelijk geworden om per l jan.
a.s. een vergoeding voor bezorgingskos-
ten te berekenen.

Bezorgen binnen de bebouwde kom
ff 2,50; bezorgen buiten de bebouwde
kom ƒ 5,—; bezorgen voor een hoger
besteed bedrag dan ƒ 100,— GRATIS

DOE-HET-ZELF
(CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS

GROOT PRINSENBAL
ZATERDAG 9 JANUARI 1971
zaal Schoenaker, Kranenburg Vorden

Aanvang 841 uur

Ontvangst
nieuwe prins

Leden geen vrije toegang

Zoekt u een prettige
afwisselende
werkkring ?

Wij zoeken meisjes die willen worden
opgeleid voor diverse funkties
in ons bedrijf, zowel voor:

assistente
op de boekhoudafdeling

als voor

kassiëre en lokettiste
Naast een goed salaris bieden wij
een gunstige bedrijfsspaarregeling.

Wie interesse heeft voor deze leuke banen
kan een brief schrijven aan:

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

met grote kortingen

begint 14 januari

o.a. truien vesten
pullovers trainings-
pakken jacks
laarzen schoenen
sokken wanten
enz.

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

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

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

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hefbakken enz. enz.

VERSE HAANTJES
EN KIP

Lekker en goedkoop.

Aan huis en aan de
markt.

UW POELIER
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Wij zoeken voor een aantal op Villa Nuova
werkzame verpleeghulpen

GESTOFFEERDE
KAMERS
bij voorkeur met verwarming.

Indien u een kamer voor ons be-
schikbaar heeft verzoeken wij u
dit schriftelijk of telefonisch op te
geven aan de administratie,

Zutphenseweg 85, telefoon 1357

VERPLEEGINRICHTING HUIZE

,het Enzerinek'

VOETBALVERENIGING VORDEN

Feestavond
VOOR LEDEN EN
DONATEURS

VRIJDAGAVOND 8 JAN. IN
„'T WAPEN VAN VORDEN"
aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.

Met medewerking van

Mans en Graats uut Twente
en het dansorkest

The Moodchers
Entree ƒ 2,50 per persoon

Elk 2e pak Spar cacao HALVE PRIJS !

2 pakjes SPAR MARGARINE 53

150 gram HAMKAAS 89

Blik FIJNE DOPERWTEN van 113 voor 99

1 pak SPAR SPECULAAS 92

5 kg aardappelen 98

2 tubes Prodent TANDPASTA van 250 voor 188

l p. Kick OPLOSKOFFIE 119

12 SINAASAPPELS 149

3 stukjes CADUM ZEEP 99

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE .SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



BIJ

Bankstellen o.a.
MODERNE BANKSTELLEN

met losse zitkussens

dichte armleggers

met prima stof 845.

EIKEN BANKSTELLEN
met binnenvering-
kussens
met Relim stof
in diverse kleuren

BIJPASSENDE SALONTAFELS ƒ 125,00

Eethoeken o.a.
4 stoelen plus tafel
vast blad

4 stoelen gestoffeerd plus
royale uittrektafel

van 575,00 nu

STOELEN: rug en zitting bekleed
zeer goed en goedkoop 48,50

H AARDBANKJES £ 17,95

LOSSE FAUTEUILS 88,00

445,

Tapijt o.a.
GEZINSTAPIJT

op 370 breed
mooie kleuren
gratis gelegd per m

VINYL OP VILT
200 breed

diverse kleuren
per m

87.5O

1195• •• v v

SLAAPKAMERTAPIJT
op 370 breed
in 5 kleuren
gratis gelegd per m

VILTTAPIJT
200 breed
in 8 kleuren

per m

49.75

1995l VBV V

WOLLEN GANGLOPER - 70 breed - per meter 15,95

Slaapkamers o.a.
Komplete slaapkamers

3-deurs kast
toilet
ledikant plus nacht-
kastjes en verlichting

van
1160,00
nu

Litsjimaux slaapkamer
2-deurs kast
toilet
2 ledikanten op
90 breed plus nachtk.

van
1045,00
nu

2-DEURS KASTEN macoré
2-DEURS KASTEN wit lacqué

129,00
169,00

Zuiver wollen dekens Matrassen polyether
diverse kleuren

150x220 39,75

POLYETHER KUSSENS 5,95

VEREN KUSSENS 8,95

KAPOKKUSSENS 8,95

en doorgestikt 80 x 190 59,50
130 x 190 105,00

EXTRA AANBIEDING
GORDIJNSTOFFEN
VITRAGES

DE OPRUIMING BEGINT 14 JANUARI A.S.

BLOKKEUKENS
kunststofbekleding, prachtige en dege-
lijke uitvoering, met zeer vele aanbouw-
mogelijkheden, in alle maten, uit voor-
raad te leveren.

ROESTVRIJSTALEN
AANRECHTBLADEN
ook in alle maten en modellen, uit voor-
raad te leveren, ook de gewafelde
bladen.

TIJDELIJK SPECIALE
AANBIEDINGEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat
Telefoon 1486

Vorden

Gevraagd:

Chauffeur

Flinke jongens
om opgeleid te worden tot
wasmeester

Flinke meisjes
voor de inpakafdeling

WASSERIJ

Brandenburg
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1465

Na 20.00 uur 's avonds .Hertog Karel van
Gelreweg 30, Vorden

Gevraagd:

elektricien
ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg - Vorden
Telefoon 05752-1253

schoorsteen ?

Toch een

warme kamer ?

:en
gevelkachel

brengt
uitkomst!

ISOLATIE MATERIAAL

Alles direkt uit voorraad
leverbaar.
Nergens zo goedkoop.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486



32e jaargang no. 40

Tweede blad Contact
Donderdag 7 januari 1971

ClOat gebeurde er In 19701
Nu het nieuwe jaar reeds is begonnen willen we
toch niet nalaten even een greep te doen uit de
gebeurtenissen die in het achter ons liggende jaar
in Vorden plaatsvonden. Met betrekking tot het-
geen door gemeentewege is gereed gekomen (en
andere zaken zoals woningbouw etc.) verwijzen
wij u naar de nieuwjaarstoespraak die burgemees-
ter A. E. van Arkel tijdens de eerste raadsverga-
dering in 1971 za'l houden.

Begin van het jaar werd de begroting 1970 goed-
gekeurd met een batig slot op de gewone dienst
van ruim vijfduizend gulden. „Waakzaamheid blijft
geboden" aldus de raad. Wij zijn benieuwd wat er
binnenkort voor wat betreft de begroting 1971 uit
de bus zal komen.

De kollekte ten bate van Biafra leverde in onze
gemeente een bedrag op van ruim f 10.000,—. De
rijvereniging De 'Graafschap kreeg een nieuwe
voorzitter in de persoon van de heer Wagenvoort.
Hij volgde Dick Pardijs op. 30 januari was het
echtpaar W. A. Derksen en J. J. Derksen-Terbogt
55 jaar getrouwd. De katholieke vrouwenorganisa-
tie KPO Kranenburg-Vorden vierde in zaal
Schoenaker het 20-jarig bestaan.

Eind januari protesteerde Vorden tegen de ophef-
fing van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk. Velen
deden hier hun zegje. 2 februari vond de officiële
opening plaats van de openbare kleuterschool. Dit
gebeurde onder barre weersomstandigheden. In af-
wachting van het definitieve gebouw („Het Kwet-
ternest" dat eind va,n dit jaar in gebruik werd ge-
nomen) werden de kleuters ondergebracht in het
Van Hasseltpaviljoen. 4 februari werd een kom-
missie ter bevordering van de sport in Vorden op-
gericht. Initiatiefnemers waren de heren Verstoep,
Sikkens en De Gruyter.

6 februari opende burgemeeser Van Arkel de Am-
robank. 20 februari startte de PvdA afdeling Vor-
den met de zgn. Wens-in-klaag-in bijeenkomsten.
In de raadsvergadering van 20 februari maakte de
burgemeester bekend dat er ca ƒ 20.000,— in Vor-
den was uitgegeven ter bestrijding van de gladheid.

Begin maart was mejuff rouw G. Disbergen, direk-
trice aan de huishoudschool, 45 jaar aan het onder-
wijs verbonden. Het clubhuis van de sportkombina-
tie Medler werd op 14 maart geopend. Diezelfde
avond werd het optreden van Funhouse in het
Nutsgebouw een groot fiasko. Een aktie ten bate
van de muziekvereniging Sursum Corda bracht bij-
na tienduizend gulden op.

Het schooldamtoernooi dat begin april werd ge-
houden, werd gewonnen door de Bijz. school aan

Het Hoge. De heer W. Polman werd de nieuwe
voorzitter van de Vordense Winkeliersvereniging.
Hij volgde de heer G. Remmers op. 15 april be-
stond de damclub DCV 30 jaar. Het tweede team
van de volleybalvereniging Dash (zowel dames als
heren) werd kampioen in haar afdeling.
De gekostumeerde voetbalwedstrijd op Koninginne-
dag (omdat er niets te doen was) georganiseerd
door de voetbalvereniging Vorden, bracht vele
mensen op de been. Eind april werd op de Kranen-
burg een jeugdtoneelvereniging opgericht onder de
naam Krato (Kranenburgs Toneel). 29 april nam
de heer J. V/. Lebbink afscheid als kassier van de
Nutsspaarbank. In mei nam de heer Berenpas af-
scheid van de Bijz. school aan Het Hoge na 42 jaar

lensportdag. Zo waren er zelfs op één zaterdag
800 voetballertjes in aktie.
13 juni beleefden we de glorieuze intocht van de
door de gymnastiekvereniging Sparta georganiseer-
de Avondvierdaagse waaraan door ruim 750 per-
sonen werd deelgenomen. De 20-jarige Wim Groot
Jebbink kreeg in de 'legerplaats Roosendaal de titel
(plus groene baret en wisselbeker) „the best man"
omdat hij de beste commando bleek te zijn van de
aldaar gelegerde militairen van het 'korps Com-
mandotroepen.
10 juni gaf de Kon. Marinierskapel een concert
in de muziektent aan de Enkweg. De familie Pel-
lenberg opende enkele dagen later de camping De
Goldberg in 'het Galgengoor.
De aktie van Biafra begin van het jaar, resulteer-
de in juni in de adoptie van drie Biafraantjes nl.
Christina Okereke, Enno Effiong en Lawrence
Ogbumba. 30 juni werd het eerste dameszevental

De Nedac nv betrok het
pand van de voormalige
leerlooierij Albers.

De brand die de plannen
van deze fa in het begin
van haar vestiging bijna
in de war stuurden, was
geen reden om op te ge-
ven; integendeel!

December j.l, werd de of-
ficiële opening op wel
zeer originele wijze ver-
richt, waarvan u hier nog-
maals de gebeurtenis in
beeld ziet.

het onderwijs in Vorden gediend te hebben.
Eind mei begonnen de politieke partijen in Vorden
op grootscheepse wijze te adverteren ten einde
stemmen te winnen bij de gemeenteraadsverkie-
zingen.

De tiende openbare 'les van de Nutsblokfluit- en
melodicaclub op 30 mei mocht er zijn. Een dag la-
ter was er op het Medler een ̂ :oot touwtrektoer-
nooi dat in alle opzichten sla^Ble. In de maand
juni organiseerde de voetbalvereniging Vorden
verschillende jeugdtoernooien alsmede een pupil-

van de zwemclub Vorden kampioen van haar af-
deling. In het weekend van 4-5 juli vond de tradi-
tionele Achtkastelensterrit-toerrit van de motorclub
De Graafschaprijders plaats. Er waren deelnemers
uit Duitsland, Denemarken, Engeland en België.

In verband met het 25-jarig bestaan van de sport-
vereniging Ratti op 25 juli werd dit met een re-
ceptie en feestavond herd^jtf welke zeer druk be-
zocht werd. Tevens werd^Jer o.m, een pupillen-
toernooi en seriewedstrijderi'georganiseerd welke
in alle opzichten een sukses werden. De Portugese

zang- en dansgroep Ramcho Das Cantarinhas
oogstte veel sukses met haar optreden in Vorden.
Badmeester Verstoep heeft in tien jaar tijd meer
dan 3500 personen opgeleid voor een zwemdiplo-
ma, aldus werd in juli bekend gemaakt. In augus-
tus werd de zuivelfabriek touwtrekkampioen van
Vorden. 8 augustus werd op het Gemeentelijk
Sportpark de provinciale sportdag van Jong Gëlre
gehouden waaraan door 200 jongelui uit alle delen
van Gelderland werd deelgenomen.

23 augustus nam ds. Th. P. van Belzen afscheid
als predikant van de Gereformeerde Kerk wegens
vertrek naar Hoogeveen. Twee dagen later werd
door de gemeenteraad van Vorden, na levendige
diskussies, het bestemmingsplan buitgebied vasge-
steld. Vrijdagavond 28 augustus werd tijdens een
speciale raadsvergadering afscheid genomen van
vijf raadsleden t.w. wethouder A. J. Lenselink (25
jaar raadslid en al die tijd wethouder en loco-bur-
gemeester); wethouder G. J. Wuestenenk (28 jaar
raadslid waarvan 12 jaar wethouder) en de raads-
leden W. Norde (24 jaar raadslid); H. S. J. Al-
bers (13 jaar raadslid) en A. H. A. Hartelman (8
jaar raadslid). Op l september werden de heren
G. J. Bannink (CHU) en mr R. A. van den Wal
Bake (VVD) gekozen tot de nieuwe wethouders.

Behalve laatstgenoemde deden die avond de heren
R. J. van Overbeeke (KVP); A. G. Mennink (C
H U ) ; G. Bogchelman (CHU) en J. Bosch (PvdA)
hun intrede in de raad van Vorden. 2 september
vierde het echtpaar B. H. Koning en J. F. Koning-
van Ark 'het diamanten huwelijksfeest.

Begin oktober werd bekend gemaakt dat de zuivel-
fabriek De Wiersse met ingang van l januari j l .
zou worden gesloten. 13 oktober werd Baron mr A.
van Westerholt ten grave gedragen. De heer E.
van Ruller werd gekozen als voorzitter van de AR-
kiesvereniging als opvolger van de heer A. J. Len-
selink. De eerste Vordense bosloop, georganiseerd
door de zwem- en poloclub trok eind oktober 140
deelnemers.

3 'november was het echtpaar D, Hissink en A. J.
Hissink-Jansen 50 jaar getrouwd. 14 november her-
dacht de muziekvereniging Sursum Corda met een
druk bezochte receptie in het Nutsgebouw het 40-
jarig bestaan. Als voorzitter van de sportvereni-
ging Ratti werd gekozen de heer W. Lichtenberg
als opvolger van de heer J. Lucassen.
Woensdagmiddag 18 november werd de nieuwe
vleugel van De Wehme in gebruik genomen. De
metaalbedrij f sbond bestond 28 november 25 jaar.

Op 10 december werd de weduwe Begieneman 101
jaar. 18 december kwam de Nedac N.V. te Vor-
den „de brand te boven". Het afgelopen jaar
heeft 'de Vordense middenstand niet stilgezeten
en werden er verschillende panden verbouwd en
uitgebreid.

Opruiming?

Komt op onze kijkdagen

11, 1 2 en 13 januari tot 21.00 uur

in onze toonzalen

't Binnenhuis Woninginrichting

Fa A. Polman

Dorpsstraat - Vorden



Donderdag 14 januari
begint onze grote

ïpfuiming.'
doe uw voordeel

Grote sortering in

bergmeubelen
salon kasten
theemeubelen enz

Pracht bankstellen v. a. 595,-
skai uitvoering

kussens bekleed met mooie stof

in diverse kleuren

Eethoekstoelen
Tafels
Losse fauteuils

zowel modern als klassiek, te kust en te keur

Divanbedden nu 57.50
in moderne kleuren

Matrassen

Ook op onze

zoals altijd groot in keus en voordelig in prijs

textielafdeling
zult u versteld staan van de vele
aanbiedingen

ZIE ETALAGES, SHOWROOM EN ONZE
MEUBELAFDELING OP Ie EN 2e ETAGE

Uw zaak voor woninginrichtïng en textiel

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Voor de vele blijken van
belangstelling cadeaus en
bloemen, ontvangen bij
ons huwelijk, betuigen wij
onze hartelijke dank.

Diky en Gerard
Wesse'lirik

Baak, januari 1971
Zutphen-Emmerikse-
weg 97

Ik ben mijn jas voor
Kerstmis al verloren.
Het is een beige-bruine
met imitatie bontkraag
en voering.
Wie heeft hem gevonden.
Arjan van Diest Staring-
straat 25, Vorden tele-
foon 1900

Te koop: ]onge haantjes
panklaar, ƒ 2,50 per kg.
A. J. Langwerden,
Lage Lochemseweg 11
Warnsveld tel 05751-
305
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Onze

Vanaf donderdag 14 januari

met knalkoopjes
o.a. grote partij

Dameslaarzen
vanaf f 14,90

Damesschoenen
vanaf f 6,95

Kinderschoenen
in grote verscheidenheid (ook met steun)

IN ONZE ZAAK KUNT U ALLES
RUSIG BEKIJKEN ZONDER
KOOPDWANG

Wullink's
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

4 luxe herenhuizen
met garage en c.v.

te bouwen aan De Steege te Vorden.

Gunstige situering
— Grote tuinen op het zuiden

2 onder een kap
— Royaal balkon op het zuiden

INDELING:
begane grond: entree met open speeltrap en garderobekast; eetkeu-
ken (4 x 3 m); extra grote L-vormige woonkamer (42 m-).
Ie verdieping: 4 slaapkamers; badkamer'met 2e toilet.
2e verdieping: grote zolder.

Prijzen vanaf f 65.200,— k.k. (afhankelijk van het
grondoppervlak).

Alleen ingezetenen en personen met een ekono-
mische binding aan Vorden komen in aanmerking.

INLICHTINGEN:

MAKELAARSKANTOOR PETERS N.V,
Lid NBM
Stationsplein 35 - Zutphen - Telefoon 05750-5747 b.g.g. 05752-1820

balansopruiming
begint donderdag 14 januarii
WE HEBBEN TE VEEL
ARTIKELEN OM OP TE NOEMEN

KOM GEHEEL VRIJBLIJVEND KIJKEN

OP DIVERSE AFDELINGEN

LOOMAN VORDEN



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, p ff T ff "MTQ1?1I\T
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * «« J f*** OdlHT SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

GEMEENTE VORDEN
GBEN WONINGZITTING

Het gemeentebestuur van Vorden maakt be-
kend dat in de maand januari 1971 geen
zitting voor woningzoekenden zal worden ge-
houden.

Het gemeentebestuur voornoemd.

DE GEZAMENLIJKE
SCHOENWINKELIERS
uit Vorden, Hengelo Gld en Keyenborg

hebben besloten tijdens de oprui-
ming

geen 10%
korting
meer te verstrekken, aangezien de
prijsverhoging en BTW tijdens
deze opruiming niet doorberekend
zullen worden.

De gezamenlijke schoenwinkeliers
uit Vorden, Hengelo Gl'd en
Keyenborg

"SSS-sa

11

l

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V. - VORDEN

Op ons kantoor is plaats voor:

administratieve kracht
leeftijd niet beneden 17 jaar.
Liefst met enige kantoor-
ervaring,

Jongste bediende
wanneer de lagere school vlot
is doorlopen komt men voor
deze funktie reeds in aanmer-
king.

Sollicitaties: schriftelijk of monde-
ling aan ons kantoor, Enkweg 17
Vorden.

EMPO

Donderdag
500 gram varkenslappcn
500 gram verse lever

Vrijdag en zaterdag
500 gram verse worst
500 gram rundertappen
500 gram riblappen

Voor de boterham
750 gram ontbijtspck
150 gram boterhamworst
150 gram pekelvlees
150 gram Hausmacher

Rund- en varkensslagerij

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

3.38
1,70

2,60
2,75
3,98

0,98
0,68
0,98
0,68

Onze seizoen

begint donderdag 14 jan. 's morgens 8 uur
FLANELLEN LAKENS

prima kwaliteit
in effen en gestreept

2-pers. 180 x 240 nu 9,95

WOLLEN AaBe DEKENS
l-persoons nu 39,75

Grote 2-persoons

DOUBLÉ FACE
met een effen en een

geruite zijde nu 87,50

TWENTSE LAKENS
150 x 240 nu

180 x 240 nu

dito slopen nu

8,75
10,50

2,50

Zware kwaliteit

LAKENCOUPONS
200 x 285 nu 12,50

SLOPEN
hotelsluiting^P

2 stuks voor J §5

zolang de voorraad strekt

Keperflanellen

HERENPYAMA'S
alle maten 15,50

HERENWEEKENDERS
ass. kleuren, ook in flanel

nu maar 9,95

HERENPULLOVERS
Acryl met col nu J_3 95

HERENPARAPLUIES
8-baans, nu maar 0 §Q

DAMESJAPONNEN,
ROKKEN EN BLOUSES

VOOR ZEER LAGE PRIJZEN

BRUSH NYLON

DAMESNACHTHEMDEN
met leuke kraag en manchetten

42 tot en met 46 9,95

BRUSH NYLON

MEISJESNACHTHEMDEN
reeds voor 5,50

Prachtige eenpersoons

ACRYL DEKBED
kompleet met kussen en overtrek

KOOPJE 75,00

BADSTOF

KEUKENDOEKEN
frisse kleuren 1.95

Zware en grote badstof

keukendoeken 2,70

BADDOEKEN
3. kleuren, reeds voor 2.95ass.

Zware kwaliteit
55 x 100 n 3,95

LUIERS
piké-kwalitel^

Acryl

kinderdekentjes
.nu

1,40

7,50

ONTBIJTLAKENS
k'leurecht, pracht kleuren

grote maat 130 x 160 nu 8,50

DITO THEEDOEKEN
75 x 55 nu maar 1,85

UNI SEXPULLOVERS
met col en vetersluiting

ass. kleuren nu

DAMESPU! LOVERS
reeds vanaf 9,95

Komt zelf zien en overtuigt u ZIE ETALAGES

H.LUTH
NIEUWSTAD

Vrijdag
en zaterdag
500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. doorregen vlees
200 gr. tongeworst
200 gr. boterhamworst

500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst
500 gr. balkenbrij
500 gr. haas-, rib-,

schouderkarbonade

Rund- kalfs- en varkensslagerij

260
225
345
110
80

50
120
75

325

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Colpullovers
in wit, ecru, aubergine, paars en

bruin

nu 19,75 en 22,75

Volgende week
donderdag 14 januari
start onze grote balans-

Een opruiming als nooit tevoren
waarin zelfs

echte mooie
kwaliteitsschoenen
worden verkocht met

20 30 40 50%

OF NOG MEER KORTING

Diverse grote partijen

OPRUIMINGSSCHOENEN
met fabrikaten van wereldnaam
o.a. Avang, Hush-Puppies, Durea
Swift en Robinson.

Van vandaag tot donderdag
14 januari

kijkdagen
doe uw voordeel reeds nu, ga nu
meteen nog even kijken bij

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 - Vorden

GRANDIOZE OPRUIMING
Doe-het-zelf centrum(14 t.m. 23 jan.)

HARHISEN . VORDEN



l^T—- ̂ ^^1 l

dat is pas 'n balans-OpruimingL.

Donderdag 14 tot en met
zaterdag 23 januari
Koopjes in alle afdelingen!

Nu voor
weinig geld een

nieuw kostuum!

ZUIVER WOLLEN DEKENS
moderne dessins 150 x 220 39 50

180 x 220 47,50

NYLON SPREIEN

Terlenkavulling 2-persoons 39.50

EV3OLTON DEKENS

90 x 130 335

FLANELLEN LAKENS
gekleurd 170 x 230

KAPOKKUSSENS

75

7,50

HERENKOSTUUMS
vanaf 98,00

JONGENSKOSTUUMS
39,00

HERENKOLBERTS
59,00 49,00 39,00

JONGENSKOLBERTS
29,00

TERLENKA
HERENPANTALONS

roodmerk 25,00

HEREN WINTERJASSEN
69,00

HEREN AUTOCOATS
69,00

TERLENKA
HERENJASSEN

CORDUROY
PANTALONS

GROEN-LODEN
JONGENSJASÜi

49,00

117,95

35,00 39,00

HUISHOUDGOEDEREN

Zeer fijne kwaliteit

GRASLINNEN LAKENS

met kleine schoonheidsfoutjes

150 x 250

180 x 260

200 x 260

GRASLINNEN SLOPEN

7,95

8,95
9,50

1,98

GEBORDUURDE BEDSETS
l laken + l sloop 150 x 240 13,95

l laken + 2 slopen 180 x 240 19,95

THEEDOEKEN sneldrogcrs 0,98

BADDOEKEN 2,58

BADSTOF KEUKENDOEKEN 1,39

DAMES ZAKDOEKEN 4 stuks 0,98

HEREN ZAKDOEKEN 3 stuks 1,75

ONDERGOED, LINGERIE ENZ.

DAMESSLIPS vanaf 0,98

MEISJESCAMISOLES vanaf J.^0

MEISJESSLIPS vanaf Q,79

FANTASIE
DAMESCAMISOLES vanaf f.,89

WIT RIB JONGENSSLIPS

EN SINGLETS vanaf 0,95

FANTASIE DAMESSLIPS

WIT RIB

HERENSINGLETS

WIT RIB

HERENSLIPS

vanaf

af

KEPERFLANELLEN

HERENPYAMA'S

KEPERFLANELLEN

DAMESPYAMA'S

BRUSHED NYLON

NACHTHEMDEN bedrukt

GEWATTEERDE

NYLON DUSTERS

11,50

10,50

8,50

vanaf 1,40

15,90

HOLLANDIA ONDERJURKEN 3,95

COUPONS VITRAGE, OVERGORDIJNSTOFFEN, FLANELS

HERENWEEKENDERS

OVERHEMDEN

JONGENSOVERHEMDEN

JONGENSWEEKENDERS

FANTASIESCHORTEN

COCKTAILSCHORTEN

8,50

9,75

3,95

4,95

4,50

2,79

KINDERPANTALONS

MEISJESPULLOVERS

DAMESPULLOVERS

DAMESVESTEN

JONGENSPULLOVERS

HERENPULLOVERS

3,95

6,95

11,90

14,95

8,95

15,90

LUXE POLYETHER MATRASSEN

met geborduurd bovendek

10 cm hoog 80 breed 49,00

120 breed 84,00

13 cm hoog 80 breed 59,00

90 breed 69,00

120 breed 98,00

Buitenkansjes
in onze

BALANS
OPRUIMING!

STALEN SLAAPKAMER
l-persoons ledikant 80 breed, stoel, tafel en nachtkastje 138 00

2-pers. ledikant 120 br., 2 stoelen, tafel en nachtkastje 185,00

STALEN LEDIKANTEN

LUXE DIVANBEDDEN

80 breed 57,00

90 breed $7,00

120 breed 82,50

59,00

L. SCHOOLDERMAN
GEOPEND 8.00-12.30 UUR EN 13.30-18.00 UUR

VRIJiDAGAVONDS OPEN VAN 19.00-21.00 UUR

WOENSDAGMIDDAGS GESLOTEN

Raadhuisstraat 24 - Vorden - Telefoon 05752-1367
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