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Deurdreajers starten seizoen
met installatie nieuwe prins
en gevolg
Deurdreajers

Vorden, karnavalsstad van Oost-Gelderland.

Oost-Gelderland staat op de drempel van het kar-
navalsseizoen 1975. Voor Vorden en omgeving bete-
kent dit, dat de karnavalsvereniging De Deurdrea-
jers deze festiviteiten zal organiseren. Het bestuur
heeft mij gevraagd als hun Prins dit karnavalssei-
zoen leiding te geven aan de feestavonden en ver-
dere aktiviteiten, dit in samenwerking met de Pre-
sident, Raad van Elf en Tanzmarikes. Deze eervolle
taak wil ik gaarna aanvaarden en ik zal mij op za-
terdag 11 januari in een speciaal daartoe georgani-
seerde avond met mijn gevolg aan u voorstellen.
Hoe groot het ka rnava l hier gegroeid is, heb ik
ondervonden aan de voorbereidingen welke het be-
stuur heeft getroffen om de stijgende lijn te kon-
tinueren welke De Deurdreajers zo populair heb-
ben gemaakt in Oost-Gelderland. Deze inzet dient
gehonoreerd te worden met een massale opkomst en
een/elfde enthousiasme welke de Deurdreajers zo
eigen is. Ook dit jaar wijken we niet af van onze
vaste slogan: „Neet nöln, moar deurdreajen!"
In het bijzonder wil ik mij vanaf deze plaats richten
tot die inwoners van Vorden en omstreken welke,
om wat voor reden ook, nog geen kennis hebben ge-
maakt met het karnaval in zijn algemeenheid. Bij
deze nodig ik u uit om dit zo sfeerrijke gebeuren
bij De Deurdreajers mee te maken. Uw komst wordt
— evenals die van alle karnavalsliefhebbers — zeer
op prijs gesteld.
Tenslotte spreek ik, ook namens alle betrokkenen
bij de organisatie, de wens uit dat het karnaval
1975 voor allen een groots en geslaagd evenement
mag worden. Tot ziens op 11 j a n u a r i .

Alaaf! Prins?

Karnaval 1975
Voor de 17e keer zal de karnavalsvereniging De
Deurdreajers in Vorden de festiviteiten organiseren
welke kenmerkend zijn voor het karnaval. Zaterdag
11 februari zullen de nieuwe Prins, Raad van Elf
en Tanzmarikes beëdigd worden in hun funktie tij-
dens een groot karnavalsbal in de residentie van
De Deurdreajers, zaal Schoenaker te Kranenburg.
Voor het zover is heeft het bestuur en andere akti-
ve leden al veel organisatorisch werk verzet. Zo zijn
uit het bestuur diverse kommissies samengesteld,
welke allen een deel van de organisatie voor hun
rekening nemen. Een van deze kommissies, namelijk
die welke de optocht organiseert, heeft al duidelijk
aan de weg getimmert, want zij hebben niet minder
dan 16 wagens en groepen ingeschreven. Dit bete-
kent dat de optocht nog groter zal worden als vorig
jaar. Het belooft een grandioos spektakelstuk te
worden op zaterdag 8 februari a.s.

Zaterdag a.s. is de eerste avond in een serie van ze-
ven karnavalsavonden welke voor dit sei/ocn zijn
gepland. Dan zal President Paul de nieuwe Prins
en zi jn gevolg installeren. De week voor het karna-
val zullen De Deurdreajers weer de traditionele be-
zoeken afleggen aan de bejaarden- en herstellings-
huizen en vrijdags voor het karnaval komt de Prins
en Jeugdprins op bezoek bij de kleuterscholen en
het kleuterdagverblijf.
Zaterdag 8 februari volgt de grote optocht met als
hoogtepunt de ontvangst in het gemeentehuis waar
volgens traditie de Prins de sleutel van Vorden
krijgt overhandigd als teken van zijn heerschappij.
's-Avonds is er het bal^oor gehuwden en verloof-
den. Zondagmiddag is ̂ Vc optocht te Kranenburg
en staat verder in het teken van de jeugd onder
leiding van hun eigen Jeugdprins. 's-Avonds is er

in de zaal een Beierse avond waaraan meegewerkt
wordt door de kapel De Hooiplukkers uit Lochem.
Maandag en dinsdag zijn er de bekende karnavals-
feesten in de grote tent en zaal Schoenaker.

Ingezonden
Redaktie weekblad Contact Vorden,
Omdat er hier en daar een wat negatieve instelling
te beluisteren is over de restauratie van Huize Vor-
den/gemeentehuis, is het misschien goed onder-
staand artikeltje uit „Vraag en Aanbod" onder de
aandacht van de lezers te brengen. Ik hoop dat het
gemeentebestuur de ingeslagen weg blijft volgen.

H. W. C. Haverkamp, Komvonderlaan 3
VERSPILLING
Met weergaloze snelheid verspilt de wereld haar
schatten. Een deel daarvan, zoals de delfstoffen, is
natuurl i jk rijkdom. Andere zijn voor de mens ver-
vaardigd, zoals de grote kunstwerken, die onze voor-
ouders ons hebben nagelaten. Stuk voor stuk zijn ze
onvervangbaar; eenmaal verloren gegaan kunnen ze
nooit worden teruggewonnen of opnieuw gemaakt.
Schilderijen, beeldhouwwerken en kunstvoorwerpen
plaatsen we in musea. Maar hoe staat het met histo-
rische bouwwerken in steden en dorpen? Door ver-
waai lozing en verandering worden deze „illustraties
van het verleden" in geheel Europa ontluister en
vernield.
Onze onschatbare erfenis van beschaving en schoon-
heid werd in de loop van vele eeuwen opgebouwd.
Het is oii/e plicht, hetgeen er van over is te bewaren
ten behoeve van toekomstige generaties en wij mo-
gen het verdwijnen ervan niet aanvaarden als on-
vermijdelijke prijs voor „vooruitgang". Dat stond
de Raad van Europa voor ogen toen het 1975 tot
Europees Monumentenjaar uitriep.
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KOERSELRÜN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

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

Ook in het komende jaar hoopt het gemeentebe-
stuur u regelmatig van gemeentenieuws te kun-
nen voorzien. Uiteraard kan niet iedere week
even belangrijk nieuws voor iedereen worden ge-
geven; het is echter het streven om een zo groot
mogelijke verscheidenheid en afwisseling in be-
richten te geven, zodat een groot gedeelte van de
burgers wordt bereikt.

Deze week vervolgen we de weergave van (een
gedeelte van) de aanbiedingsbrief behorende bij
de gemeentebegroting voor het jaar 1975, en wel
het onderdeel „Onderwijs". Burgemeester en wet-
houders schrijven letterlijk aan de raad:

Kleu teronderwijs
Onderstaand geven wij u een overzicht van het
gemiddeld aantal leerlingen over de verscheide-
ne teldata tot september 1974 (7 teldata) van de
kleuterscholen in de gemeente met daarbij aan-
gegeven het gemiddeld aantal leerlingen over de
jaren 1970 t/m 1973.

1970 1971 1972 1973 1974

Openb. kleuterschool
„Het Kwetternest" 31/8 51,3 61,3 63,4 70 V/
Bijz. kleuterschool
„De Kroezestulp" 65,4 50,4 40,8 44,6 496/7
Bi jz . kleuterschool
„De Springplank" 74,9 69,2 66,2 65,0 65 V?
Bijz. kleuterschool
„De Timpe" 63,1 61,9 65,3 72,4 74
R. K. kleuterschool
„Kranenburg" 36,8 36,4 33,2 28,5 27 5//

Ingevolge het bepaalde in het „Besluit leerlin-
gcnsrhaal Kleuteronderwijs 1974" moeten aan
een kleuterschool verbonden zijn:

t/m 34 leerlingen: l leidster
35 t/m 68 leerlingen: 2 leidst-ers
69 t/m 102 leerlingen: 3 leidsters

Met uitzondering van de R. K. kleuterschool
Kranenburg zijn aan alle scholen twee leidsters
verbonden.

Het leerlingental van^| openbare kleuterschool
„Het Kwetternest" erSRn de nutskleuterschool
„De Kroezestulp" vertoont een gestadige groei
(gemiddeld eerste zeven teldagen 1973 respektie-
velijk 63 en 454/7).
Het 1-eerlingental van de bijzondere kleuterscho-
len „De Springplank" en „De Timpe" blijft vrij
konstant.
Het aantal leerlingen van de R. K. kleuterschool
Kranenburg blijft een teruggang vertonen (ge-
middelde eerste zeven teldata 1973: 29A/7).
In uw vergadering van 24 mei 1973 besloot u
medewerking te verlenen voor de bouw van een
R. K. kleuterschool in het dorp Vorden.
Voor de bouw van het onderhavige schoolgebouw
is door de staatssekretaris van Onderwijs en We-
tenschappen een urgentieverklaring afgegeven.
Dit gebouw zal tegelijk met en aansluitend aan
het gebouw voor een R. K. basisschool worden
gerealiseerd. De plannen daarvoor verkeren in
een gevorderd stadium van voorbereiding. Bin-
nen afzienbare tijd zal u een voorstel bereiken
de gelden benodigd voor de bouw van dit scho-
lenkompleks beschikbaar te stellen. In uw ver-
gadering van 18 juni jl. besloot u tot aankoop
van de daarvoor benodigde grond. In afwachting
van de bouw van het niewe schoolgebouw is
reeds met de kleuterschool gestart in het paro-
chiezaaltje behorende bij de Christus Koningkerk
aan Het Jebbink. In uw vergadering van 27 au-
gustus 1974 voteerde u de gelden, nodig voor het
maken van deze start. Op l oktober jl. telde deze
nieuwe kleuterschool 10 leerlingen. Het is nog
te vroeg thans een prognose te maken van het
leerlingenaantal van de/e school en van cle in-
vloed die deze school zal hebben op de leerlin-
genaantallen van de bestaande kleuterscholen.
In uw vergadering van 27 augustus jl. stelde u
eveneens gelden beschikbaar voor het onderbren-
gen van de kleuterschool op Kranenburg in -een
lokaal van de R. K. basisschool aldaar. Dit niet
alleen ter bevordering van de integratie van het
kleuter- en basisonderwijs, maar ook omdat het
gebouwtje van de kleuterschool niet aan de ge-
stelde eisen voldoet.
In mei 1974 vond de feestelijke officiële opening
plaats van de nieuwe kleuterschool „De Spring-
plank".
Zoals wij ook reeds in de aanbiedingsnota bij de
begroting voor 1974 hebben vermeld, loopt ook
in Vorden het aantal geboorten procentueel sterk
terug. Met een verdere uitbreiding van zowel de
kleuter- als de basisscholen moet daarom ons in-
ziens terughoudendheid worden betracht.

Basisonderwijs
Ook voor dit onderwijs «even wij u eerst weer
een overzicht van het gemiddeld aantal leerlin-
gen van de diverse lagere scholen in de gemeente
over de jaren 1970 t/m 1974, berekend naar de
aantallen op de wetteli jke teldata:

Openbare lagere school dorp:
1970 1971 1972 1973 1974
217 2/3 232 247 246 1/3 254 1/3

de:
1973
33

1974
31 1/3

1974
366 2/3

Openbare lagere school
1970 1971 197
38 2/3 35 1/3 34
Bijzondere school Het Hoge:
1970 1971 1972 1973
311 334 2/3 352 1/3 367 1/3
Bijzondere school Wildenborch:
1970 1971 1972 1973 1974
36 2/3 30 2/3 28 2/3 31 1/3 29
Bijzondere school Kranenburg:
1970 1971 1972 1973 1974
125 2/3 114 2/3 107 98 2/3 87 1/3

Ingevolge het bepaalde in het Besluit leerlingen-
scholen lager onderwijs moeten aan een school
verbonden zijn:

l t/m
26 t/m
61 t/m
91 t/m

125 t/m
156 t/m
199 t/m
232 t/m
265 t/m
298 t/m
331 t/m
364 t/m

25 leerlingen:
60 leerlingen:
90 leerlingen:

124 leerlingen:
155 leerlingen:
198 leerlingen:
231 leerlingen:
264 leerlingen:
297 leerlingen:
330 leerlingen:
363 leerlingen:
396 leerlingen:

l leerkracht
2 leerkrachten
3 leerkrachten
4 leerkrachten
5 leerkrachten
6 leerkrachten
7 leerkrachten
8 leerkrachten
9 leerkrachten

10 leerkrachten
11 leerkrachten
12 leerkrachten

Vergeleken bij de jaren 1972 en 1973 geeft het
leerlingenaantal van de openbare school dorp
een vooruitgang te zien. Deze vooruitgang komt
vooral tot ui tdrukking bij vergelijking van het
leerlingenaantal van die school per 16 september
1973 (245) met dat van 16 september 1974 (274).
Bij beschikking van 23 juli 1974, nr KBO/BSO/
1-198650 heeft de minister van Onderwijs en We-
tenschappen toegestaan aan deze school voor het
kmsusjaar 1974/75 een negende leerkracht te be-
noemen, onder voorwaarde dat gedurende dit
t i jdvak het totaal aantal leerlingen tenminste 265
b l i j f t bedragen.
Het gemiddeld aantal leerlingen over 1974 van
de bijzondere school Het Hoge wijkt weinig af
van dat over 1973. Het leerlingenaantal van de
R. K. school te Kranenburg b l i j f t teruggaan. Ook
de leerlingenaantallen van de twee kleine basis-
scholen in Linde en de Wildenborch blijven, zij
het langzaam, een dalende lijn vertonen.
Op verzoek van de Katholieke Stichting St. An-
toniusscholen „Vorden-Kranenburg" besloot u in
uw vergadering van 24 mei 1973 medewerking te
verlenen voor de bouw van een vierklassige R. K.
basisschool in het dorp. Voor de bouw is inmid-
dels de vereiste urgentieverklaring afgegeven. Zo-
als wij hiervoor reeds hebben vermeld, zal deze
school tegelijk met en aansluitend aan een nieu-
we R. K. kleuterschool plaatsvinden.
Welke invloed de bouw van deze nieuwe basis-
school op de leerlingenaantallen van de bestaan-
de basisscholen zal hebben, valt thans nog moei-
lijk te voorspellen. Behaalve de daling van het
aantal geboorten is dit mede een reden voorzich-
tigheid te betrachten bij een verdere uitbreiding
van de basisscholen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
10 uur de eerw. heer M. C. W. Smit (Vorden)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier H. Avondmaal
l!) uur ds. J. B. Kuhlemeier H. Avondmaal

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

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

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

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

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

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

BURGERLIJKESTAND
Geboren: Derk Johan, z.v. D. J. G. Harmsen en M.
J. Marsman; Karin, d. v. G. J. Knoef en W. H. Men-
nink; Petrus Johannes Josef Maria, z.v. P. H. M.
Scheepers en S. J. M. van den Munckhof; Jeroen,
z.v. A. G. Dimmendaal en W. L. Bosman; Robert
Willem Christiaan, z.v. H. W. Ellenkamp en G. C.
Pellenberg; Dènis, z.v. G. Koerselman en J. H. Pas-
m a n ; M a r c e l l u s Mar inus Henrikus, z.v. J. A. M.
Blcumink en J. E. Geurts; Jennius Johan, z.v. J.
Groot Nuelend en J. G. Rossel.
Ondertrouwd: A. Philips en M. H. Dikken.
Gehuwd: F. H. Bennink en J. van Dorsten; J. E. A.
Berentsen en C. J. M. Borgonjen; D. H. Rengelink
en A. J. Denkers; S. Righetti en E. E. M. Völker;
M. J. Schrijver en C. J. Nijman; M. A. M. Coobs en
J. G. H. Visser.
Overleden: G. J. Doornink, 33 jaar; H. Tennissen,
52 jaar, echtgenoot van H. J. Stoltenborg; H. J. ten
Pas, 83 jaar, echtgenoot van B. Hijink.



SUPER-SLAGERH
HAMBURGERS
VARKENSPOULET
BOVENPOOT
VARKENSLAPPEN
VARKENSSCHOUDER
SCHENKEL

LEVER
BERLINER
KATENSPEK
BAKBLOEDWORST
CORNED BEAF
SLAGERSLEVERWORST

5 stuks
voor .

VOOR NASI EN BAMI
300 gram

500 gram
voor ....

500 gram
voor —

BRAADSTUK
500 gram

500 gram
voor

100 gram
voor ....

100 gram
voor ....

ZONDER ZWOERD
100 gram

500 gram
voor ....

HOLLANDSE
100 gram ...

250 gram
voor —

198
248
248
398
428
368

89
69
89
129
79
129

GroentesoepKeukenrollen
fraaie dessins - nu per pak

2
BLANKE WITLOF

MALSE ANDIJVIE

BLOEMKOOL

STOOFPEREN

CITROENEN

HANDPEREN

'ONNETUIN*
|

500 gram QQ
voor -A- V O

500 gram QQ

HAGELWITTE HICQ
voor lOO

per kilo 11Q

5 stuks 11 R

DOYENNE DU COMICE 1QC
plm. 1500 gram I5JÖ

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

AARDAPPELEN
GELDERSE SCHIJVEN

5 kilo
voor

5 stuks
voor

DINSDAG

WITTE KOOL
VERSE WORST
KERRYSCHIJVEN

PANKLAAR
500 gram .

500 gram
voor

3 stuks
voor .

WOENSDAG

HUTSPOT
VLEEjpEHAKT
PAPRIKASCHIJVEN

500 gram
voor ....

500 gram
voor ....

3 stuks
voor .

169
198

39
298
168

69
228
168

DIEPVRIES-ARTIKELEN

VUL NU VOORDELIG UW
DIEPVRIES RUNDVLEESPAKKET

STOOFLAPPEN
RIBLAPPEN
GEHAKT

KLAPSTUK MET
KLEIN BEEN

plm. 4 kilo, samen 2750

VUL NU VOORDELIG UW DIEPVRIES !

900 gram
voor

WASVOORDEEL
RADION l\ DER
SUN PPOEDER

1750AL ZEEPPOEDER TONNETJE
van 20,80 voor

KNIIP AFWAS
IXTOII H P

Alles zolang de voorraad strekt

SPERCIEBONEN
SPRUITEN
DOPERWTEN
KROKETTEN
FRIKANDELLEN



Chocolade-
drank

Aardbeien
confiture

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER
BESSENGENEVER

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
voor

WHISKY

POLAR RUM

MONTILLA

liter
voor

BLACK PRINCE
nu

nu
voor

2 liter
voor

945

675

645

925

1295

875

A&O graag tot uw dienst
^& ^J

BROOD EN GEBAK BOETIEK

SLAGROOMSTAM

ROOMBOTERWAFELTJES

KRENTEBOLLETJES

WITTE BOLLETJES

van 340
voor

250 gram van 275
voor

5 stuks
voor .

6 stuks
voor .

298

229

140

135

ZOETWAREN VOORDEEL
TABLET CHOCOLADE
BOKKEPOOTJES
PENNYWAFELS
BESCHUIT

melk, puur of hazelnoot
100 gram van 110 voor

HEERLIJK KOEKJE
per pak nu

pak a 24 stuks
van 3,75 voor

2 rollen
nu nog

69
98

249
98

A&O WEEKVOORDEELTJES

TOILET AIR
CAPRI

CITROEN OF

FLORIDA

per bus nu ...

COMBO VACUÜM
500 gram 398

RIJST GROF GEBROKEN
heel kilo 129

HOY ROOKWORST 225 gram
nu 2 stuks 250

ZUURKOOL PAST GOED BIJ DE WORST
pak a 500 gram 59

CROX HALVARINE 500 gram
voor .... 95

A&O APPELMOES
literblik nu 85

KOHKOHHER&CHIJVEN 3/4 pot
voor 69

SPERCIEBONEN A & O
literblik 99

BRINTA per pak
nu 98

MOSELBLUMCHEN KOEL SERVEREN
4 flessen 950

BRAU BIER EURO-FLESSEN
doos a 12 stuks 598

&0 KAPUCIJNERSOQ
literblik \J \J

WITTE LANDWIJN GAVOTTE VIN DU PAIS
per fles 225

PAPIEREN ZAKDOEKJES NORMAAL OF MENTOL
per pak 118

FRITESSAUS EMMERTJE
nu 149

WASVERZACHTER ROBIJN
literflacon 215

ERWTENSOEP HERO
literblik 189

VRUCHTENGRIES BELVÉDÈRE
per zakje . 59

NIEUWSTAD 5
VORDEN

TELEFOON 1232
>^^



PERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwalifeif
van uw echte slager!

IKEURSLAGER
'n goeie klager

RIBLAPPEN
500 gram voor

MAGERE HAMLAPPEN
500 gram voor

DOORREGEN RUNDERLAPPEN
500 gram voor

NASI OF BAMI
500 gram voor .................... .

VERSE WORST
500 gram voor

uit eigen worstmakerij!
GEKOOKTE HAM
150 gram

CERVELAAT
150 gram

PALINGWORST
150 gram

GEKOOKTE LEVER
100 gram

DINSDAG:

AANKOOP VAN EEN ROOKWORST

Uit onze moderne

ZUIVEL-AFDELING
YOGHURT
VANILLEVLA
SLAGBOOM 1/4 liter nu

CHIPOLATAPUDDING 1/2,,..

1 liter

1 liter

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
JAFFA GRAPE FRUITS
BLANKE WITLOF
UIEN
HUTSPtf
GESN, BOERENKOOL
GOLDEN» DELICIOUS

net 3 stuks

500 gram

1000 gr onze prijs

500 gram

500 gram

Maandag en dinsdag:

KOOLRAAP

tas 2 kilo

500 gram

per pot 89

VIVO VRUCHTENWIJN
1/1 liter
van 255 voor 225

UNOX SOEPBALLETJES
van 122 voor

HERO CONFITURE AARDBEIENJAM
van 203 voor

ODOREX DEODORANT
norm. 785 - nu 2 grote busen slechts

VIVO PIJPJES BIER

MELEE MENTOS OF DROPMENTOS
2 rollen

VIVO LOSSE THEE
100 gram van 93 voor

RUYTER VLOKKEN melk of puur
van 123 voor

NUTRIX geel
van 113 voor

HAK WORTELEN fijn
van 148 voor

VIVO HALVARINE
2 kuipjes

SHERRYGLAZEN
4 stuks

Diepvries
HAANTJE
1100 gram
voor

CHIPOLATAPUDDING
378

4 pers. voor
voor

OLA IJSTAART
4-persoons
van 435 voor 298

VIVO AUGURKEN
van 209 voor

HERO ERWTENSOEP
van 238 voor 228 - onze prijs

VIVO THEEZAKJES
van 105
nu voor

VIVO OPLOSKOFFIE
van 485
nu voor

VIVO JUS D'ORANGE
van 98
2 flessen voor

395

149
FLORA OF CATTY HAPKLARE
BROKKEN blik

ENKA SPONS
van 119 voor

RUYTER MIXED HAGEL fruit
van 95 voor

Groente- en v'eesaanbiedingen
zijn geldig t/m 11 januari

Pedro de Ravela van 315 voor 265
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Donderdag 9 januari 1975 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Folkloristische boerendansgroep
„De Knupduukskes" is dringend
aan verjonging toe

„Dat we over een paar maanden het 45-jarig be-
staan hopen te herdenken is voor ons een verheu-
gend verschijnsel. Het is alleen niet zo prettig te
konstateren dat de werkende leden inmiddels ook
ecu hoge leefti jd hebben bereikt (een groot aantal is
zelfs de 05 al gepasseerd). We z i jn dan ook dringend
aan verjonging toe, willen we tenminste blijven
voortbestaan", a ldus kregen we dezer dagen te ho-
ren t i jdens een gesprek met voor / i t ter J. M. v.d. Wal
sekretaris A. Th. S t raks en hel ech tpaar A. J. L-e.t-
t i n k .
Vooral de heer I ,et l i n k weet enorm veel over zijn
„Knupduukskes" te vertellen. Immers hij was de
man die samen met A. M. Jörissen en G. Tennissen
aan de wieg stond van de Vordense boerendans-
groep. Nu moet men overigens niet denken dat. de
vereniging op dit moment in /ak en as zit wat be-
treft het ledental . Verre van dat. Trouwens de
groep is kernge/oiul. Momenteel telt de vereniging
37 aktieve leden ink lus ie f spölleman en muz ikan-
ten. Eén l i c h t p u n t j e is er al. Toen onlangs de af-
deling Vorden van Jong (ielre het 60-jarig bestaan
vierde met een daverende revue, waren leden van
„De Knupduukskes" /o v r i e n d e l i j k de he lpende
hand te bieden niet l i e t instuderen van enkele dans-
jes. Dit heeft tot r e s u l t a a t gehad dal / ich inmiddels
een a a n t a l leden van Jon» ( ie l rc a ls l id van „De
Knupduukskes" hebben aangemeld. „En", /o rede-
neert het bestuur „wanneer er één s c h a a p over de
dam is, dan volgen er meer."

FOLKLORE IN ERE HOUDEN
„Vaak wordt geredeneerd dat mensen die lid wor-
den van een boeiemlansgroep, dit zuiver doen v a n -
wege de leuke u i t s tap jes die een folkloristische
groep nu eenmaal d i k w i j l s ten deel vallen. Dit
speelt bij ons echter n i e t , hoewel ik niet kan ont-
kennen dat dit een leuke bijkomstigheid is. Voorop
staat echter de folklore in ere honden. Anders kan
ik niet verklaren dat wij op de repetitie-avonden
praktisch allemaal present zijn", aldus vertelde se-
kretaris Straks.
Het bestuur van „De Knnpdnnkskes" is ervan over-
tuigd dat de belangstelling voor het folkloristisch
gebeuren blijft, hoewel dit natuurlijk per streek
verschillend is. Het aantal uitnodigingen om elders
op te treden loopt wat terug. Niet in zi jn totaliteit,
maar voornamelijk doordat er alleen al in distrikt
Oost (Achterhoek en Twente) 80 verenigingen bij
de Federatie zijn aangesloten.
Wel danst de Vordense groep veel voor afdel ingen
van het Rode Kru is , be jaa rdencen t ra en/., t e r w i j l
in Voiclen /elf in het kader van het VVV-zomerpro-
gramma ieder j a a r enkele boerenbrniloftcn worden
ver/.orgd. Het repertoir bestaat uit een 25-tal dans-
jes, terwij l de groep nog een koortje in haar mid-
den hee l t voor het vokale gedeelte.

GEBOREN UIT DE GYMNASTIEKVERENI-
GING SPART A
Hoe het kwam dat „De Knupduukskes" des t i jds wer-
den opgericht, kon de heer L e t t i n k / ich niet meer
herinneren. W-H weet h i j dat de «roep is „geboren"
bij de gymnastiekvereniging Spar ta in het j aa r 1930.
Het duurde niet lang of de groep trad op bij het
j u b i l e u m van de toenmal ige burgemeester Arr iëns :
voor de Engelse dames b i j Hui/e Vorden en/, en/.
G \ m l e r ; r i r Broei e uit / u t p h e n s tudeerde de dans-
jes in, m i i / i k a a ! begeleid door spölleman T. Pardijs
u i t Vorden. Vooral in de oorlogsjaren mm hel l r > e -
rendansen erg toe. ..Een geweldige a f l e i d i n g van de

: ikse /or'j;e n."

ENORME KLOET
D i r e k t na de oor!o;.> m a a k t - - de verenig enor-
me b!od dooi. Sp:.-c :aal w i j ' e n meester J. G. Veddei s
was de grote an ima to r . In die tijd t rad de inroep ook
toe tot de Federa t ie van folklor is t i sche groepen in
N e d e r l a n d .

Rond 1952 werd „De Knnpdnukskes" door de be
volking van Vorden een vaandel aangeboden. Dat
jaar maakte de groep tevens de eerste grote buiten-
landse trip naar Perngia in Italië. De heer Brinke-
rink verzorgde toen de muzikale begeleiding. Ge-
leidelijk aan kregen „De Knupduukskes" in wijde
omgeving grote bekendheid, hetgeen resulteerde in
optredens in verschillend^BLorpen en steden.
Augus tus 1955 ging de gr«^> op toernee in Frank-
rijk. Datzelfde jaar werden de Vordenaren uitgeno-
digd de grote /.omcrfeesten in het Vondelpark fe
Amsterdam op te luisteren. In ju l i 1956 ging men
naar Langollen in Wales. O.a. werd een bezoek aan
Londen g e b r a c h t .

SNEL TEMPO
De buitenlandse reizen en optredens volgden elkaar
in die jaren in snel tempo op. Waar men overigens
cle beste herinneringen aan bewaard, is de zestien-
daagse trip naar Portugal in h-et jaar 1965. Met de
heren W. Lindenschot en G. Peters als de spölle-
mannen oogstte de groep veel sukses.
Vermeldenswaardig is eveneens dat „De K n u p -
duukskes" v a n a f 1956 t/m 1971 om de veertien da-
gen optraden voor het VVV in /eddam. In 1973
ging de groep voor het laatst naar het buitenland
t.w. naar Tecklenbnrg.
Het bestuur dat momenteel bestaat uit J. M. v.d.
Wal voorzitter; A. Th. Straks sekretaris; B. Boers
penningmeester; mevr. J. A. Lettink-Florijn en G.
l l a r n i s e i i , is momenteel druk bezig voorbereidingen
te treffen voor h-et 45-jarig bestaan.
Van de Federatie van distr ikt Oost is nl. de toezeg-'
ging ontvangen dat „De Knupduukskes" dit jaar
het distriktsfestival mag organiseren. Ook zullen
dan enige buitenlandse groepen in Vorden optre-
den. Het ligt in de bedoeling dat dit folkloristisch
festival drie dagen in beslag zal nemen. Wie weet
worden „De Knupduukskes" dan met zoveel aan-
meldingen van nieuwe jonge leden overstelpt, dat
het programma voor het gouden jubileum reeds
kan worden vastgesteld.

Als gevonden werd aangegeven:

enige bankbiljetten, handschoenen, opvouwbaar
schaartje, hercnlioed, houten letterkastje, een jack,
etui met sleutels, portemonnee, autosleutel t jes , w a n t
gouden ring, l paar handschoenen, herdershond,
phuer (dobbennan).

In l ich t ingen rayonburo r i jkspoli t ie , Raadhu i s s t r aa t
5 K Vorden, telefoon 05752-1230.

Maandagmiddag: bibliotheek van 14-17.30 uur
Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: repetitie muziekver. Concor-
dia in /aal Smit
Maandagavond: badmirUonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagmiddag: oefenen kindercantorij
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond NVV
Donderdagavond: knip- en naailessen en verdere
inlichtingen in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-
triün.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokflui t ; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.

< rdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
rs en welpen.

11 jan. Installatiebal karnavalsvereniging
De Deurdreajers in zaal Schoenaker

14 jan. Bejaardensoos Kranenburg
15 jan . Herv. vrouwengroep dorp
18 jan. Bal voor gehuwden/vei loofden in

't Wapen van 't Medler
18 jan. Uitvoering toneelvereniging Krato in

/aal Schoenaker ,,'n Beeld van 'n man"
20 jan. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
24 jan. Uitvoering mu/iekver. Sursum Corda
25 jan. Uitvoering mu/iekver. Sursum Corda
25 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden
25 jan. Kontiktavond Vordens Mannenkoor
25 jan. Feestavond KI^W
26 jan. Vergadering P^^, hotel Bloememlaal

8 fbr. Grote karnavalsoptocht karnavalsvereni-
ging De Deurdreajers door Vorden

8 tbr . Karnavalsbal voor geh./verl. kamavals-
ver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker

9 fbr. KarnavalsoptocjgBfce Kranenburg en kin-
derkarnaval inc^p-ote tent van de karna-
valsvereniging De Deurdreajers

9 fbr. Showavond karnavalsver. De Deurdrea-
iers m.m.v. De Hooiplukkers in zaal
Schoenaker

I O fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de grote karnavalstent te Kranenburg

I1 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Bejaardensoos Kranenburg
15 fbr. Jubileum 105-jarig bestaan muziekver.

(ioncordia. Uitvoering met het Huis-
vrouwenorkest in zaal Smit

19 fbr. Ned. Bond v a n Plattelandsvrouwen
22 fbr. Bal voor gehuwden/verloofden in zaal

Langeler te Hengelo (Gld.)
11 mrt. Bejaardensoos Kranenburg
26 mrt. Xed. Bond van Plattelandsvrouwen

8 apr. Bejaardensoos Kranenburg
2.-) apr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
juli '75 Pretty markt

De besturen van de verenigingen worden verzocht
hun aktiviteiten aan ons door te geven, dan kun-
nen deze in deze rubriek worden geplaatst.

Hudora rolschaatsen

Winkelcent:-i!m Burg. Gaüéesti aat
Telefoon 1364

Vorden

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT

of als u sterven moet
Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31).
Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luistert naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Karnavalsvereniging

De

Kranenburg-Vorden

ZATERDAG 11 JANUARI

met installatie nieuwe Prins,
Raad van Elf en Tanzmarikes

Muziek:

Prinsenkapel
The Flamingo's

IN RESIDENTIE ZAAL SCHOENAKER
te Kranenburg, aanvang 19.00 uur

EXTRA BUSDIENST GTW
Spuit Elf geeft modder,
Lijn Elf plezier!

Deze bus rijdt als volgt:

19.30 uur GTW-station /u tphen
19.40 uur Markt Warnsvcld
19.50 uur Halte Villa Nuova
20.00 uur Markt Vorden
20.10 uur Halte Rondeel
20.30 uur Markt Vorden
21.00 uur Markt Vorden

Eendracht maakt macht!!
Samen de schouders eronder ook in 1975 ,

VAN OE WARME BAKKER
lekker en gezond



EEN KEUR VAN OPRUIMING
16JANUARI A.S.

KLASSE MEUBELEN
met een speciale prijs

EIKEN FAUTEUILS
per stuk

4 stuks

f 235,
f 840,

EETHOEKEN ZWART LAQUE
4 stoelen, 1 tafel
slechts f495,-

KOMPL, EIKEN SLAAPKAMERS
ledikant 140x200
van 1932,- nu .. f 1595,-

RIBCORD HOEKBANKSTEL
goed en fraai model
niet duur voor f 1595,-

WANDMEUBELEN
eiken of palli of wengé
240 breed slechts

GRENEN EETHOEK
1 tafel, 2 bankjes
nu

POLY MATRASSEN
12 cm dik
80x 190 .

ZITELEMENTEN

zie etalage's

f695,-

f395,-

f69,75

royale zit, steeds te veranderen L QQR
kompleet T \S\Mj

VISSE-R -

SALONTAFELS
diverse modellen
125 x 60 cm slechts f 225,-

EXTRA AANBIEDING

GORDUNSTOFFEN
per meter vanaf f5,45

BEDSPREIEN
1-persoons van 85,- nu J Q£ 50

2-persoons van 135,- nu J QQ |Q

KUSSENS 7,95.8,95 -13,95

MIMI SETS

een echt koopje f 59,75

ASSURANTIE BUREAU v.d. G.M.v.L.
Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085 - 422442

AUTO -RISICO"
TARIEVEN voor verzekering van personenauto's Ingaande 1 december 1973.

Catalogusprijs

t.m. ƒ 5.000 —
t.m. / 7.000,—
t.m. ƒ 9.000 —
t.m. ƒ 11.000,—
t.m. / 13.000 —
t.m. ƒ 15.000,—

W.A.-premle

/ 192,—
/ 192 —
ƒ 192 —
ƒ 228,—
ƒ 228 —
/ 264,—

AII-Rlsks-premle

Land-
bouwers

/ 432,—
/ 456 —
ƒ 504,—
/ 576,—
ƒ 624,—
/ 768 —

Particulieren
tot 20.000 km

/ 492 —
/ 516 —
/ 564,—
ƒ 636,—
ƒ 684,—
ƒ 828 —

Particulieren
boven 20.000 km

ƒ 612,—
ƒ 636,—
ƒ 684,—
ƒ 756,—
/ 804 —
ƒ 948,—

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

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

W.A.-dekking tot / 1.000.000 —
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAG: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Wildenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur in café Eskes, Dorpsstraat

GRANDIOZE GROTE
OPRUIMING VAN BEHANG

zowel bont als licht papier
WEGGEEFPRIJZEN

vanaf / 1,— per rol

We beginnen metonze opruiming
donderdag 9 januari 1975.
Natuurlijk bij:

SCHILDERSBEDRIJF

J. M, UITERWEERD
MEESTERSCHILDER

Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

RIJWIELEN

geheel kompleet

slechts

KINDERRIJWIELEN

met remnaaf
leeftijd 5—8 jaar

214,50

119,50

Regelmatig gebruikte rijwielen en
brommers, div. merken.

Tevens enige overjarige nieuwe
Puch, Kreidler en Zundapp brom-
fietsen tegen scherpe prijzen.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon

Autorijders wordt prijsbewust!
Wanneer u 15000 km ot meer per jaar rijdt, stap dan
over op

LP.G. Autogas
LPG gas is meer dan 60 cent per liter GOEDKOPER dan beuzine !

Vraag nu snel en geheel vrijblijvend hierover inlichtingen bfl:

L.P.G. inbouwstatson A. RUESINK
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Telefoon 05735-1V53 Dealer Bedini LPG apparatuur

WIJ VERZORGEN OOK OVERBOUW VAN ALLE MERKEN LPG-INSTALLATIES

tel.O5753~1461

12/1 Lemmon Five

19/1 Arne Jansen en
Les Cigales

•••••••••••••••••••••••••••••••••e***

Fruitteeltbedrijf

MEDLER
Zaterdag 11 januari
laatste verkoopdag
van fruit
Golden Delicious
Lombarts

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwali-
teit voor uw
huwelijksreportage
De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,-
maken wij een kleurenre-
reportage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling te
voorkomen.
FOTO DOLPHIJN
Vorden

OPRUIMING
van restanten
schuim vinyl en
grasweefsel tegels
van 50 x 50 cm
voor maar 2 kwartjes
per stuk

Schildersbedrijf
J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

Jennius Johan

HANS

J. Groot Nuelend
J. G. Groot Nuelend-

Rossel
Adri

Vorden, 5 januari 1975
W. C. H. Staringstraat 9

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken,
die wij bij ons huwelijk
mochten ontvangen, dan-
ken wij u allen hartelijk.

Bert en Elsbeth
Regelink

Vorden, januari 1975
De Bongerd 32

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken
die wij mochten ontvan-
gen op onze trouwdag,
danken wij u hartelijk.

Paul en Reinie
Hoeksma

Warnsveld, januari 1975
Landweg 23

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken
die wij mochten ontvan-
gen op onze trouwdag,
danken wij allen hartelijk.

Gerhard en Bertha
de Greef

Januari 1975

Allen heel hartelijk dank
voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken
die wij bij ons 50-jarig
huwelijk mochten ont-
vangen.

G. Wolters
J. H. Wolters-

Groot Jebbink

Vorden, januari 1975
Lankampweg 3

Voor de vele blijken van
medeleven tijdens de ziek-
te en bij het overlijden
van onze lieve moeder en
oma

Hendrika Johanna
Breuker-Greu tink

betuigen wij u onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
B. H. Breuker

Vorden, januari 1975

Te koop: g.o.h. Diany 6
Citroen, vraagpr. ƒ 1250,-
A. Schipper, 't Vaarwerk
19, telefoon 1785

Te koop gevraagd: flinke
boerderij met tenminste
2 ha grond in de gemeen-
te Vorden of in de onmid.
omgeving.
Brieven onder nr 44-1
buro Contact

Te koop: beste MRY
vaarskalveren.
A. J. Oltvoort, Kapelweg
6, Vorden

Hulp gevraagd voor
1 ochtend per week.
E. Seesing, Beatrixlaan 11
telefoon 2002

Te koop: z.g.o.h. Tomos-
4L bromfiets (1972) 450,-
Blaupunkt autoradio 60,—
Het Vaarwerk 22, Vorden
telefoon 2042

Ideeën voor
originele karnavals-
kleding
vindt u in onze
speciale mode-uitgave

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag !

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Gevraagd: huishoudelijke
hulp in doktersgezin voor
2 of 3 ochtenden per week
van 9-13 uur. Tel. 2221

Ongehuwde dame plm. 50
jaar, natuurliefh. zoekt
kennismaking met dito
vriendin, om samen vrije
dagen en avonden door
te brengen. Brieven onder
nr. 44-2 buro Contact

Goed teliuisgezocht voor
mijn hond (reepincher).
D. J. Golclenbelt1, kamer
1, De Wehme

HARRY JANSEN

en

RIET TEN HAVE

gaan trouwen op woensdag 15 januari
om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Borculo.
Kerkelijke inzegening van het huwelijk
om 14.30 uur in de Ned. Herv. kerk te
Borculo door de weieerwaarde heren
ds. A. Schouten en pater H. Sutorius.

Vorden, Industrieweg l
Borculo, Burg. van Weliestraat 12

Toekomstig adres: Beethovenstraat 316,
Zutphen

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal Hargeerds, Lochemse-
weg 7, Borculo.

Vrijdag 10 januari a.s. gaan wij trouwen om
13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden,
waarna om 14.00 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden ons huwelijk wordt ingezegend
door ds. J. Veenendaal.

U bent welkom op de receptie van 15.30 tot
17.30 uur in zaal 't Wapen van Vorden,
(Smit) Dorpsstraat 10 te Vorden.

ERNA GROOT NUELEND
BENNIE BLOEMENDAAL

Vorden, januari 1975

Hengeloseweg 2 / Mispelkampdijk 22

Wij gaan wonen op „'t Wissel", Hengelose-
weg 10 te Vorden

Inplaats van kaarten
:

|i| Ter gelegenheid van ons zilveren huwelijk op
> zondag 12 januari 1975, geven wij een receptie

X van 4—5.30 uur bij vinotheek Smit.
1

J. L. A. KOST
N. H. KOST-STEENBERG

X Hertog Karel van Gelreweg 24, Vorden

Heden ging, geheel onverwacht, van ons heen
mijn lieve man en on/e lieve, zorgzame vader
en opa

WILLEM KIESKAMP

in de ouderdom van 78 jaar.

Vorden: F. J. Kieskamp-Kamperman

Heerlen: H. Uyterschout
A. D. Uyterschout-Kieskamp
Pim
Marlies

Apeldoorn: B. H. Spijker
F. J. Spijker-Kieskamp
Anja
Frits

Vorden, 31 december 1974
Nieuwstad 16

De crematie heeft plaatsgevonden vrijdag 3
januari 1975 in het crematorium te Dieren.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons heeft betekend, is heden van ons
heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve en
zorgzame moeder en oma

WILHELMINA AALPOL

echtgenote van A. J. Kettelerij
op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden: A. J. Kettelerij

H. H. Bulten-Kettelerij
B. H. Bulten

Barchem: H. A. Rouwhof-Kettelerij
J. A. Rouwhof

Vorden: A. H. Kettelerij
H. W. Kettelerij-Harmsen

en kleinkinderen

Vorden, 4 januari 1975
Kostedeweg 4

De begrafenis heeft plaatsgehad woensdag 8
Kinuar i op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Inplaats van kaarten

D.V. hopen wij op donderdag 16 januari met
onze kinderen, behuwd- en kleinkinderen ons
55-jarig huwelijk te herdenken.

B. DENKERS
H. J. DENKERS-WEUSTENENK

Hengelo (Gld.), januari 1975 |
Oude Varsselseweg l

Receptie van 19—22 uur in zaal Concordia, <$
Raadhuisstraat 36 te Hengelo (Gld.). ^

Heden, oudejaarsdag, werd plotseling van ons
weggenomen mijn lieve man en onze zorg/a-
me vader

JAN NIJENHUIS

in de ouderdom van 55 jaar.

Uit aller naam:

G. J. Nijenhuis-Menkhorst
Gerrit
Gerrie
Wim

Vorden, 31 december 1974
Hengeloseweg 11

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden za-
terdag 4 januari 1975 op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

KENNISGEVING (advertentie)

Wellicht zal het menige Vorclenaar interesse-
ren, dat een inwoonster van Vorden, de zan-
geres Ellen de Waard-Stroink met haar Arn-
hemse begeleider Arthur Hartong op zondag-
avond 12 januari een liederenavond zal geven
in de Zelhemse Bibliotheek, Burgemeester
Rijpstrastraat 4. Dit concert staat onder aus-
piciën van de Stichting „Kunst in de Kamer",
afdeling Zelhem. De Vordense zal werken zin-
gen van Ton de Leeuw, Purcell, Milhand,
Wolf. Inlichtingen telefoon 05752-2049.

Voor onze leden en relaties hebben
wij nog een aantal

KALENDERS
beschikbaar. Dit jaar met
afbeeldingen van
zeilschepen.

U kunt de kalender aan
onze loketten verkrijgen.

Rabobank
^^/orden

vVichm

de bankwor iedereen

, Ruurloseweg 21

ichmond, Baron v. d. Heydenlaan 3

Wenst u inlichtingen over

deskundige behandeling van
schurft- en luisbestrijding

bij al uw groot- en kleinvee, varkens,
biggen en mestvee?

Bel dan uw vertrouwd adres:

EERSTE NED. ZUIVERINGSBEDRIJF

„ATOMICA"
Wij behandelen uw vee met uitsluitend toe-
laatbare en betrouwbare middelen, door ge-
heel Nederland.

Hengelo (Gld.) 05753-1507 of 2139
Zutphen 05750-16124

GEMEENTE VORDEN
RATTENBESTRIJDING

In de week van 20 t/m 24 j anuar i a.s. zal de
jaarlijkse aktie ter bestrijding van de ratten
gratis door de gemeente worden uitgevoerd.
Een ieder die hiervoor in aanmerking wenst te
komen, dient dit vóór 18 januari a.s. op te ge-
ven bij gemeentewerken, telefoon 1841.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester, M. Vunderink

de sekretaris, J. Drijf hout

vanaf donderdag 16 jan.
GRANDIOZE

van onze moderne
winterkollektie
DAMESPUMPS
vanaf

DAMESMOLIERES
vanaf

DAMESSCHOENEN
met steun vanaf

KINDERSCHOENEN
Piedro en Renate nu vanaf

HERENSCHOENEN
vanaf

19,90
19,90-24,90enz

44,95
24,95
24,95

PANTOFFELS NU EXTRA VOORDELIG

Wullink
Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Een

heeft slechts één nadeel,

je kunt er niet aan voorbijgaan!

VINOTHEEK

SLIJTERIJ SMIT
DORPSSTRAAT 10
VORDEN
Tel. 05752-1391

DONDERDAG 16 JANUARI OM 8 UUR

BEGINT ONZE

ZIE VOOR DE ZEER VELE KOOPJES

ONZE SPECIALE OPRUIMINGSKRANT

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

J/aalze itg \toiutoty Syfo

Rabobank
zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken



Donderdag 16 januari begint onze grote

OPRUIMING
aanvang 8 uur

DAMESJAPONNEN
vanaf 59,50

DAMESROKKEN
vanaf 7,50

DAMESBLOUSES
tricot niet doorschijnend vanaf 17,50

DAMES FANTASIESCHORTJES
nu 6,50

SCHORTENDUSTERS
nu 9,95

HOESLAKENS 100% KATOEN
120 x 190 nu 12,50

100% KATOENEN LAKENS
180 x 250 nu 19,50

DITO SLOPEN 4,90

PRACHT BADDOEKEN
50 x 90 nu 4,95

BADLAKENS
diverse dessins nu 11,50

WASHANDJES
3 voor 1,60

THEEDOEKEN
groot formaat 2,30

BADSTOF KEUKENDOEKEN
2 voor 5,00

FLANELLEN LAKENS EN HOES-
LAKENS ZEER SPECIALE PRIJZEN
MEISJES- EN JONGENSPULLOVERS
MET COL
maten 152, 164, 176 nu 9,95

VOOR DE BABY:
PRIMA PIKE LUIERS
6 voor 15,60

BADSTOF BOXPAKJES
vanaf 6,50

LEDIKANTDEKENTJES
vanaf 3,50

KINDERMAILLOTS
2 tot en met 8 jaar nu 4,95

KINDER HELANCA BROEKEN
92/98 nu 9,95

BROEKEN
80 tot en met 122 van 28,50 v. 18,50

DAMESZAKDOEKEN
6 voor 2,50

HERENZAKDOEKEN
2 voor 1,75

HERENOVERHEMDEN
restantmaten nu 12,50

PRIMA HERENSOKKEN
wol met acryl 3,95

ZELFBINDERS
nu voor 0,98

DAMESSLIPS
kleine stijging per maat nu 1,60

OCHTENDDUSTERS
lang model nu 29,75

Dit is maar een greep uit onze opruimingsaanbiedingen,
veel meer! Zie de etalages!

de zaak ziet u

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

A.S. DONDERDAG DE GEHELE DAG

GESLOTEN
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Uw vakmarvbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

TONEELVERENIGING

geeft op veelvuldig verzoek op
zaterdag 18 januari a.s. een
heropvoering van het blijspel

EEN BEELD VAN EEN MAN

Aanvang 8 uur in zaal Schoenaker te
Kranenburg—Vorden

UIT!
GOED VOOR U !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1463

• verzekeringen
• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen

Wil WENSEN ALLEN EEN
GELUKKIG 1975

•

| Confectiebedrijf
HAMMERS

Zutphenseweg 29 — Vorden

I REKLAME-AANBIEDINGEN
CONFECTIE-AFDELING
Truitjes met halve col

' maat s, m en l 19,95
l Tweed rokjes
1 maat 38 t/m 44 25,—

• Onder pull 14,95

STOFFENAFDELING
Witte gemerceriseerde poplin
voor lakentjes, slopen e.d.
110 breed iets vui!) per meter 3,60

Donegal tweed
150 breed, per meter 12,50

Lappen blauw en ka' i dri!l
140 breed, per meter 8,50

Wij zijn dankbaar met de
voorspoedige geboorte
van ons zoontje en
broertje

Hendrik Willem Eliza

WILCO

G. Schouten
H. R. Schouten-

Wesselink
Monique
Edwin

Vorden, 6 januari 1975
l>clclensebroekweg 8

Te koop: z.g.a.n. tractor-
accu, de maten 40 x 23 x
27 cm. B. Willink, School-
huisweg 2, tel. 6748

Welke jongeman heeft in-
teresse voor kogelstoten?
Voor nadere inlichtingen:
R. Schmitz, De Haar 20,
telefoon 2076

spaar
jongkien

(aan de wand)

Vanaf l december '74 t/m 30 juni '75
zit aan elke zak Vita-f ok een

specialespaarlabel. ^-_ff^—-\
^-—~-z£i^ \

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Voor 6 van die labels krijgt u gratis 'n

prachtige
Kunstgebitten -reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: in verband met
verbouwing, mooi gekl.
»las in lood, div. deuren
enz. en/, en 2 gaskachels
en minikachel (gas).
Vlogman, Nieuwstad 14,
Vorden

Gevraagd: hulp in de
huishouding voor l och-
tend per week.
Mevr. Leeflang, Het Gu-
lik l, telefoon 1494

Wie wil mij vier morgens
komen helpen.
Mevr. Ringlever, tele-
foon 05752-1357

originele Verkerke poster

in schitterende kleuren met de afbeelding van een
(jong) dier. Er is keuze uit drie posters, groot

formaat, op mooi kunstdruk papier.
Er ligt een folder voor u klaar bij de UTD-handelaar.

voert tot winstI
VERKRIJGBAAR BIJ

J
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^Q? (05754) 270

V///////SSS////////J

SPECIAALZAAK

ZAAK

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

EN TOCH . . IS

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden Telefoon 05752-1514

opleuering
altijd

op tijd!

_| BOUWBEDRIJF
TB ATEN BRINKE &
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.083a2-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

VOORVERKOOP
o.a.:

Truien en vesten v.a. 7,95

Pulli's 9f95

Coltruien v.a. 14,50

Shawls v.a. 2,50

Handschoenen v.a. 1,95

Mutsen v.a. 1,50

Hoeden v.a. 2,50

Petten v.a. 5,—

Kousen v.a. 0,75

Sokken v.a. 2,—

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

* „Arcade" twintig
Top Speed Hits 17,50

* „Story" The Cats op
hun best

* Alle 13 Goed
de hits van nu

GRAMMOFOON-
PLATEN
* George Baker Selection

dubbel LP

k Nana Mouskouri

* Toon Hermans one man
show dubbel LP

* „Arcade" 20 Orchestral
Greats

* André Moss, Rosita

* Alle 13 Goed klassi-ek

* Favorite operette-
melodieën

* Romantiek in klassiek
dubbel LP

* Kinderlangspeclplaten
vanaf 730

Ons assortiment langspeelplaten is
sterk uitgebreid.
Mtisicassetta óók iu voorraad

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Derde blad
Contact 9 jan. no. 44

[ri-glf: l l

Voetbal
GWVV l - RATTI l 0-2

Ratti l moest zondag na een lange rustperiode de
strijd aanbinden met GWVV uit Varsselder—Veld-
hunten. Het werd een van beide kanten goed ge-
speelde wedstrijd. Ratti begon met de wind in de
rug aan een offensief maar gescoord werd er niet.

Na enige tijd kon GWVV het spel verplaatsen en
ook voor het Ratti-doel ontstonden hachelijke situ-
aties. Toch was het Ratti dat plm. 15 minuten voor
rust de score opende toen Polman uit een afgesla-
gen corner de bal hoog in het doel deponeerde.

Na de rust het/elfde spelbeeld met wisselende kan-
sen voor de beide voorhoedes, maar gescoord werd
er vooreerst niet. Wederom was het echter Polman
die Ratti op 2—0 bracht toen hij uit een prima kom-
binatie met midvoor Huitink raak schoot. GWVV
probeerde hierna nog wel wat terug te doen doch
de Ratti-achterhoede met doelman Huitink in uit-
stekende vorm, gaf geen kansen meer weg.

A.s. /omlag speelt Ratti l thuis tegen Ulftse Boys.

VORDEN - ZUTPHEN 2-2

Vorden benutte de vrije zondag door thuis vriend-
schappelijk te spelen tegen /utphen 1. Het was niet
te merken dat bezoekers een klasse hoger spelen,
want gedurende de gehele wedstrijd dikteerde Vor-
den het spel. Na een half uur spelen gaf Nijenhuis
Vorden een 1—0 voorsprong toen enkele Zutphen-
spelers elkaar in de weg liepen. Vlak voor de thee
werd het 1 — 1.
In de tweede helft een voortdurend aanvallend
Vorden, dat toch na 25 minuten geheel onverwacht
tegen een 1—2 achterstand aankeek, toen de defen-
sie een foutje maakte. Een kwartier voor tijd een
vrije schop voor Vorden, juist buiten het strafschop-
gebied van /utphen. „Specialist" Heersink knalde
zoals te doen gebruikelijk bij hem in dergelijke si-
tuaties, fraai in 2—2.

AFDELING ZATERDAG
VORDEN l - SP. OVER WETERING l 0-1

Het eerste elftal van Vorden afdel ing zaterdag ver-
scheen de eerste wedstrijd in liet nieuwe jaar ge-
handikapt aan de start door het niet meespelen van
Van Bommel. In de beginfase behoedde Ten Have
de thuisklub voor een achterstand. Ondanks een
veldoverwicht van Overwetering kregen de geel-
zwar ten ook nog enige kansen die met name door
Eggink om zeep werden geholpen. De rust ging in
met de stand 0—0.
Na de thee moest bij Vorden Van Eist met een bles-
sure het veld verlaten en aangezien de reserve in-
gezet was in het tweede team dat met tien man
aantrad, was Vorden genoodzaakt met tien spelers
de wedstrijd af te maken. Dit resulteerde uitein-
delijk in-een 0—1 nederlaag.

VOETBALPROGRAMMA
Afdeling zaterdag: Sp. Ovciwetering l—Vorden 1;
SSSE 6-Vorden 2; Vorden 3-Zeloj 4. Uitslagen jl.
zaterdag: Vorden 2-SSSE 6 3-2; Zelos 4-Vorden 3
6-1.

Waterpolo
HEREN VAN VORDEN VERLIEZEN MET 4-6
VAN BERKEL (LOCHEM)

Voor de kompetitie speelde het eerste herenteam
van Vorden zaterdagavond in het overdekte zwem-
bad te Eefde tegen de Berkel l uit Lochem. Deze
ontmoeting werd geheel onnodig door Vorden met
4—6 verloren. In de eerste periode waren de Vorde-
naren beduidend sterker. Gotink bracht al gauw de
stand op 1—0, waarna Rikkering de voorsprong tot
2—0 verhoogde.
In de tweede periode werden er door beide teams
defensief veel fouten gemaakt. Nadat de bezoekers
de achterstand in deze periode tot 2—1 hadden ver-
kleind bracht Mengerink de marge weer op twee
doelpunten verschil 3—1.
De derde periode ging in met een 3—2 voorsprong
voor Vorden, die al spoedig teni-et werd gedaan 3—3
maar Sikkens scoorde vervolgens 4—3 voor Vorden.
Hiermee had Vorden zi jn kruit verschoten. Berkel
bracht de balans in evenwicht, waarna de Loche-
mers in de laatste periode voor de eerste maal een
voorsprong namen 4—5. Toen hierna bij Vorden
Rikkering uit het water werd gestuurd was het pl-eit
helemaal beslecht en werd de eindstand uiteindelijk
4-6.

Dammen
BERTUS NIJENHUIS WINT
PIET DEKKER-WISSELBEKER

Bij de traditionele gong-damwedstrijden van DCV
om de Piet Dekker-wisselbeker heeft Bertus Nijen-
huis de kampioen van vorig jaar (Wim Wassink)
onttroond. De spelers waren onderverdeeld in vijf
poules. Uiteindelijk kwamen Nijenhuis, Wassink,
Oukes, Grotenhuis en Wiersma in de finale. De uit-
slagen in deze finalepoule waren: Nijenhuis—Oukes
1 — 1; Oukes—Grotenhuis 1 — 1; Grotenhuis—Wassink
2—0; Nijenhuis—Grotenhuis 2—0; Oukes—Wassink
0—2; Grotenhuis—Wiersma 1 — 1; Wassink—Wiersma
2—0; Oukes—Wiersma 2—0; Nijenhuis—Wassink l —
I : Nijenhuis—Wi-ersma 2—0.

met uitgeknepen prijzen!!

DAMESKLEDING
JAPONNEN
nu vanaf

MANTELS
van

COATS
vanaf

PAKJES
vanaf

9,80
39,50 59,50 89,50

49,50
49,50

BROEK- EN TUNIEKPAKKEN
vanaf

PANTALONS
van

TRUITJES
van

BLOUSES l/m
vanaf

SUEDE- EN NAPPAJASJES
vanaf

15,- 19,80 29,50
5,- 10,- 15,-

10,-
150,-

UIT DE HERENAFDELING
KERENKOSTUUM40
KOLBERTS
COATS
PANTALONS
SUEDE JASJES
IM. NAPPAJASJES^
SPENCERS
TRUIEN EN SPENCERS

VRIJDAGS KOOPAVOND
ZIET ONZE OPRUIMINGSETALAGES

Groene Kruis
afdeling Vorden

DEKONTRIBUTIE1975
IS VASTGESTELD OP 22.50
Alle leden worden vriendelijk verzocht dit
bedrag voor 1 febr. a.s. over te schrijven
op de rekening van het Groene Kruis bij:

Rabobank rek.nr. 3664.04.962 of
Postgiro rek.nr. 84 79 03

Na deze datum zal u een kwitantie worden aangeboden
verhoogd met f 1,50 administratie- en inkassokosten
Niet-leden kunnen zich aanmelden op Enkweg 19,
Telefoon 1440 Het bestuur

VLAM
ATTENT
Aktle voor Goed Gas Gebruik

Ook bij gasapparaten
openheid in de schoorsteen;

verbrandingsgassen
moeten ongehinderd naar

buiten kunnen.
Voor inlichtingen:

N.V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

NU SPOTGOEDKOPE KINDERKLEDING
19,50 29,50 39,50 enz.

5,- 10,- 15,-
19,80
12,50
19,50

JASJES

KINDERJURKJES

BROEKPAKJES o.a. Tweka
vanaf

PANTALONS
vanaf

JACKETS
vanaf

BLOUSJES
vanaf

TRUITJES
vanaf

AFDELING HUISHOUDTEXTIEL
LAKENS
BADDOEKEN
THEE- EN HANDDOEKEN
ONDERGOED
PYAMA'S
HUISHOUDDUSTERS
OCHTENDJASSEN

/

10% korting
Op alle niet-afgeprijsde goederen

van 16 jan. t/m 25 jan.
PROFITEERT HIERVAN !

Al is het tijdens de verbouwing behelpen wat de ruimte
betreft, toch staan wij gaarne voor u klaar om u te bedie-
nen met ons kwaliteitsvlees en vleeswaren

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

BIEFSTUK
250 gram

RUNDERROLLADE
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
1 kilo

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
1 kilo

SPEKLAPPEN
500 gram

Bij elke e'gengemaakte rookworst
500 gram zuurkool voor

398
498
548

10-
398
7.-
198
25

Voor de boterham:

HAM 150 gram 128
GEBRADEN GEHAKT 150 gram 99
GEKOOKTE TONG 100 gram 125
PEKELVLEES 150 gram 148
BOTERHAMWORST 150 gram 89
KOOKWORST (stuk) 250 gram 140

Rund- en varkensslagerij

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Tijdens de verbouwing is de winkel achter
in de slagerij



A S Donderdag 16 januari
t.m. 25 januari

Herenafdeling Dames mode's
HERENKOSTUUMS

198r- 175,- 125,-

HERENKOLBERTS
98,- 75,- 49,-

HEREN TERLENKAPANTALONS
39,-

IMITATIE NAPPACOATS
met borgvoering , 89,00

HERENCOATS
met borgvoering vanaf 75,00

WINTERJASSEN
vanat 98,00

JONGENSJASSEN
vanaf 27,50

CORDUROY PANTALONS
19,50 9,50

SPENCERS
vanaf

DAMESPULLOVERS
vanaf

DAMESBLOUSES
met lange mouw

DAMESPANTALONS
vanaf

KINDERPULLOVERS
vanaf

MEISJESJACKS
met borgvoering vanaf

9,75

9,75

9,50

19,50

7,95

23,50

Huishoudgoederen
GRASLINNEN LAKENS

150 breed 14,90
180 breed 17,90

SLOPEN 2,50

SNELDROGERS 2,80

BADSTOF KEUKENDOEKEN ... 2,50

BADDOEKEN 4,50

GEKLEURDE HOESLAKENS
80/190 14,95

Ondergoed, lingerie's enz.
NACHTHEMDEN
bronshed nylon 11,90

NACHTHEMDEN
tricot, lang 18,95

HERENPYAMA'S
flanel 18,95

HUISHOUDDUSTERS
nylon 10,90

HERENWEEKENDERS 13,90

Dames-, heren- en kinderondergoed voor spotprijzen

LUXE POLYETHER MATRASSEN

80 breed 98,-

90 breed 115,-

120 breed 145,-

STALEN LEDIKANTEN

85,-

98,-

105,-

67,-

69,

84,-

80/190 69,-

90/190 79,-

120/190 98,-

DIVANBEDDEN

met houten voetborden 69,-

ACRYL DEKENS

CHENILLE SPREIEN

moderne kleuren

BONTE DEKENS

150/220 39,-

190/240 59,-

150/220 79,-

190/240 112,-

1-persoons 32,50

2-persoons 37,50

150/200 19,50

l

textiel en mode
/choolclermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Woensdagmiddags gesloten, xaterdags na 4 uur gesloten

Geopend van 8-12 en van 13.30-6 uur

Vrijdags koopavond van 19-21 uur

mooie
boel hier!
U houdt het niet voor mogelijk, maar toch
hebben wij 16 januari a.s. vele mooie
spullen tegen sterk gereduceerde prijzen.

VOORBEELD:

Wengé wandmeubel
breed 2,70 meter, hoog 1,80 meter met
veel kastruimte, ook voor uw woonversier-
ders

en nu de prijs f 975,-
Wilt u nog meer weten! Leest u dan binnenkort ons

„mooie boel" krantje

'signatuur van beter woonkomfort 'nter- S^

Vorden - Dorpsstraat 22

A.S. DONDERDAG 9 JANUARI START DE VOORVERKOOP

WIJ BEGINNEN DAN MET DE 2e RONDE VAN DE

RADIKALE OPHEFFINGS
UITVERKOOP

Hiertoe hebben wij al onze opruimingsprijzen nogmaals drastisch
verlaagd. En, was u ooit eerder in de gelegenheid tijdens de win-
teropruiming zomerschoenen te kopen? Welnu, op dit moment
volop keuze tegen werkelijk

WÉG-GEEF-PRIJZEN
ZOLANG HET NOG KAN NAAR SCHOENENHUIS JANSEN VOOR

echt opruimings-voordeel
Schoenenhuis JANSEN

(SMEETS) Dorpsstraat Telefoon 1304
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