
Donderdag 14 januari 1971
32e jaargang no- 41

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

erkdiensten

ZONDAG 17 JANUARI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop
19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst o.l.v.
ds. Tevel (Geref. predikant te Aalten)

Gereformeerde kerk
9.45 uur ds. R. Ypma van Hoogeveen

19.00 uur Interkerkelijke Jeugddienst in de Her-
vormde kerk voorganger ds. J. Tevel uit Aalten

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

R.K. kerk Kranenburg
!e 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. Lulofs, telefoon (05752) 1255
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 M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
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 A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 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: Toos, dochter van J. W. Jansen en H.
Aubel.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: T. Levenkamp, 84 jaar, echtgenote van
J. W. Denkers; D. B. Renskers, 87 jaar.

Waterpolo -nieuws
Voor de winterkompetitie speelt het eerste 'heren-
zevental van Vorden zaterdagavond in het over-
dekte zwembad te Deventer tegen de IJssel 2.
De heren 2 komen eveneens in Deventer uit tegen
het derde zevental van de IJssel.
De meisjes van Vorden spelen tegen de IJssel B.
Het eerste dameszevental van Vorden speelt in
Apeldoorn tegen het sterke NZC l uit Neede.

Intocht
Prins Hans l
De glorieuze intocht van Prins
Hans de Eerste van de carnavals-
vereniging De Deurdreajers.

Het carnavalsjaar 1971 is begonnen. Met grote
pracht en praal heeft 'de carnavalsvereniging De
Deurdreajers zaterdagavond haar nieuwe Prins
voor het jaar 1971 een feestelijke ontvangst bereid.
Prins Hans de Eerste luidt de naam van de nieuwe
vorst, die nu een jaar lang over het rijk van De
Deurdreajers gaat regeren.

In zaal Schoenaker, die tot de nok gevuld was
met enthousiaste Deurdreajers, verdrong men zich
om niets van het jaarlijks terugkerend festijn te
missen. President J. C. van Langen hield in de
feestelijk uitgedoste zaal om 11 minuten over acht
een toespraak waarin hij in h^t bijzonder ereprins
Cornelis de Eerste en verc^^ ereleden welkom
heette. Hij wenste de vereniging en allen persoon-
lijk bij het begin van 1971 een voorspoedig jaar toe.
Nadat de dansmarietjes met de aanwezigen een
rondedans hadden gemaakt, werd de toegangsdeur
links van het podium geoper^L en reed onder rit-
misch tromgeroffel van de P^ptenkapel een „Büt-
rednerston" de zaal binnen, waarachter dansmariet-
jes, Raad van Elf en de beide Opperadjudanten.
De „ton" werd enkele malen onder luid gejuich
langs de nieuwsgierige massa gereden en voor het
podium stilgezet. Serpentines hulden de feestgan-
gers inmiddels in carnavalsstijl en de muziek speel-
de een vrolijke potpourri.
Onder adembenemende spanning wachtte men tot-
dat de dansmarietjes het fraai versierde attribuut
,,onthulden" en een enorme doos zichtbaar werd,
volgeplakt met exemplaren van Contact. Een or-
kaan van applaus barstte los toen Prins Hans de
Eerste (de heer H. van der Linden) uit de doos
sprong. Dit had niemand verwacht. De Prins meng-
de zich onmiddellijk tussen de menigte en met een
enorme polonaise was de feestvreugde ineens los-
gebarsten.

President Van Langen verwelkomde de nieuwe
machthebber en installeerde hem vervolgens, 'waar-
bij de Prins zijn naam bekend maakte. De presi-
dent bracht naar voren dat Prins Hans de eerste
zelf niet helemaal vreemd tegenover het carnaval
staat, daar dit feest in zijn geboorteplaats Lichten-
voorde ook met groot vertoon wordt gevierd. „Ik
wil u dan ook namens het bestuur en alle Deur-
dreajers heel veel sukses toewensen op deze avond
en bij de komende carnavalsfeesten van vrijdag 19

Op de foto is de Prins nog on-
zichtbaar doordat hij verpakt was
in een „Bütrednerston" versierd
met exemplaren van Contact en
serpentines.

tot en met dinsdag 23 februari a.s.", aldus de heer
Van Langen. Met het omhangen van van de ambts,
keten verleende de president hem toestemming om
te regeren over het narrenrijk van zotheid en leut.
Prins Hans de Eerste richtte zich in een voortref-
felijke maidenspeech tot zijn onderdanen. „Op de-
ze openingsavond van het 13e carnaval van De
Deurdreajers heet ik u allen, mede namens mijn
gevolg, welkom. De president heeft zojuist gezegd
dat ik een nieuweling ben in het Kranenburgse
carnavalsleven en daarom is het voor mij een grote
eer om deze hoge post als Prins van uw rijk te
mogen bekleden. De enthousiaste reakties, die mij
bij de feestelijke intocht te^deel vielen, hebben mij
gesterkt in de opvatting dalBret bij De Deurdreajers
goed carnaval vieren is. Dat u door de jaren heen
bent uitgegroeid tot doorgewinterde carnavalsvier-
ders, is mij in de loop van de laatste weken dui-
delijk geworden bij de voorbereidingen van dit
feest. Dat het bestuur des^danks toch iemand als
Prins kan benoemen die -IRswaar aan de carna-
valspap heeft geroken maar er nog niet van heeft
geproefd, bewijst dat het vertrouwen tussen bestuur
en leden groot is."

De Prins hoopte in dezelfde vertrouwelijke sfeer
het carnaval te mogen leiden samen met zijn illus-
tere gevolg, de Prinsenkapel en zijn onderdanen.
Hierna nodigde hij mejuffrouw Woltering - een
der dansmarietjes - uit voor het voorlezen van de
proklamatie, waarna het feest in alle hevigheid
werd voortgezet met behulp van de onmisbare
Prinsenkapel 'die voor onovertroffen muziek en
schlagers zorgde.

Tussen de bedrijven door huldigde Prins Hans de
Eerste zijn voorganger Paul de Eerste voor de
werkelijk grandioze wijze waarop hij in 1970 -het
carnaval van De Deurdreajers heeft geleid. Als
dank bood hij hem de keten met narrenkop en in-
skriptie aan.
Het geheel was een waardige inzet van de komende
carnavalsfeesten in de Kranenburg, die naar men
verwacht, dit jaar een enorme menigte op de been
zullen brengen, vooral door het aantrekkelijke pro-
gramma met o.a. het 'beatbal, kindercarnaval, bal
voor gehuwden, optreden van bekende televisie-
en radio-artiesten als de Kamee's, Rita Corita,
Bob Vrielink, Saskia en Serge en vele anderen.

CBTB
Voor de donderdagavond in café Eskes gehouden
jaarvergadering welke onder leiding stond van de
heer H. Graaskamp, bestond van de zijde der leden
niet veel-belangstelling.
Na lezing van een bijbelgedeelte en gebed sprak de
voorzitter een kort welkomswoord tot de aanwe-
zigen inzonderheid tot de heer Wind, ekonomisch
sociaal voorlichter van de CBTB.

Uit 'het jaarverslag van de sekretaris de heer H.
Regelink delen wij mede, dat de afdeling thans 67
leden telt. Er werden 4 bestuurs en 3 ledenverga-
deringen in het afgelopen jaar gehouden. De boe-
rengezinsdag welke in Hengelo G was gehouden,
was uitstekend geslaagd. Verder werd met de afd.
G.M. van Landbouw en ABTB een gekombineerde
vergadering gehouden.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende pers.:
A. J. Lenselink ere voorzitter, H. Graaskamp voor-
zitter, H. Regelink sekretaris, W. Klein Bramel 2e
voorzitter, J. Heijenk 2e sekretaris, B. Wiltink pen-
ningmeester, leden G. A. Regelink en G. Lenselink
'Weppel'.
De penningmeester kon aan de vergadering een ba-
tig saldo meedelen.

Bij de bestuursverkiezing waarbij de voorzitter de
lieer Graaskamp aftredend was, kwamen de tongen
los. Veel leden voelden er weinig voor de heer
Graaskamp die nog slechts 4 jaar de voorzitters-
hamer hanteerde, nu reeds te laten heengaan.
De heer Graaskamp was thans 8 jaar bestuurslid
waarvan de helft als voorzitter. Hoewel toendertijd
besloten was om wanneer iemand van het bestuur
8 jaar zitting had, deze voor iemand anders plaats

te doen maken, bleek men algemeen van mening te
zijn, deze beslissing niet op de voorzitter te laten
slaan.
Nu de 'heer Graaskamp slechts 4 jaar voorzitter was
en geen 8 jaar werd besloten de heer Graaskamp
de komende 4 jaar nog als zodanig in funktie te
laten.

Na enige bespreking was men algemeen ervoor om
in de eerstvolgende ledenvergadering dit punt weer
aan de orde te stellen.
Hierna sprak de heer Wind over het onderwerp:
'Boer worden moet geen sleur zijn, boer zijn moet
geen sleur worden'.
Om boer te worden dient men drie faktoren niet
uit het oog te verliezen t.w. 1. arbeid 2. kapitaal
en 3. benodigde grond. Boer zijn is risiko dragen.
Het noodzakelijke kapitaal om te kunnen beginnen
dient 30 procent te zijn aan eigen bezit.

Een boer dient niet uit sleur boer te zijn, doch hij
moet goed weten wat hij doet.
Verder besprak de heer Wind het saneringsfonds
waarbij volgens hem iedereen kan saneren, de om-
scholingsregeling en de trainingstoeslagregeling.
Een en ander werd op duidelijke wijze uiteengezet.
Op deze inleiding ontspon zich 'n geanimeerde be-
spreking.
De voorzitter dankte de heer Wind voor zijn aan-
deel aan deze jaarvergadering.

Vorden begint aktie voor
getroffen r.k. kerk
De Vordense katholieke gemeenschap zit in nood.
In ons blad van vorige week donderdag publiceer-
den wij de grote tegenslag die de parochianen va,n
de Christus Koningkerk aan Het Jebbink heeft
getroffen. Een enorme dikke vettige roetlaag heeft
de gehele inventaris van de kerk bedekt. De chaos
ontstond tengevolge van een defekt aan de centrale
verwarming die door middel van olie wordt ge-
stookt. Omdat het waarschijnlijk is dat de kerk de
schade, die men minstens op f 25000,— schat,
zelf zal moeten betalen doordat de verzekering
dergelijke gevallen niet vergoed, heeft het kerk-
bestuur in allerijl besloten om door middel van
financiële akties zo snel mogelijk het bedrag bijeen
te krijgen.

Een financiële basis is er niet in de parochie. Het
geheel moet allemaal zelf gefinancierd worden door
de opbrengst van de zondagskollekte en bijdragen
van de gezinsaktie. De kleine parochie doet ech-
ter uitstekend haar best en men hoopt dit jaar tot
een 'goed resultaat te komen.
\Vat gaat er nu gebeuren? Men wil zo spoedig
mogelijk uiteraard aan de schoonmaak van het ge-
bouw beginnen maar dit is van allerlei faktoren
afhankelijk. Doordat de schade ontstaan is door
de met olie gestookte verwarming en men niet weer
de kans wil lopen dat er opieuw eenzelfde kata-
strofe plaats zal hebben, zal het nodig zijn dat er
een geheel nieuwe ketel komt voor aardgasver-
warming. Dit is dus een niet verwachte schadepost
erbij. Het is dus begrijpelijk dat men zeker enkele
maanden het gebouw niet kan gebruiken. Maar
men is ontzettend blij dat men geholpen wordt
door de Gereformeerde Kerk, waar zaterdags en
zondags de H. Missen worden gehouden.

De .nood is groot en als ieder nou een tientje
geeft voor elke vierkante meter die schoongemaakt
moet worden, zijn we een heel eind, aldus pater
Pans, rector van de Christus Koningkerk. Velen
in het dorp en ver daarbuiten hebben al hulp aan-
geboden en daaronder zijn veel andersdenkenden,
die zo prachtig blijk geven va,n hun oekumenische
gezindheid. Ten behoeve van de aktie kan men
zijn bijdrage storten op girorekening 1218042 t.n.v.
de heer J. H. Vs/inter, penningmeester r.k. kerk-
bestuur, Het Elshof 16 te Vorden, terwijl ook bij
de Boerenleenbank Vorden een nummer is geo-
pend nl. girorekening 864310 t.g.v. rectoraat Vor-
den.

11Beatclub ..Turn
Beatclub Turn wil het nieuwe jaar goed inzetten.
Voor a.s. zaterdag 16 januari heeft men een van
de populairste en bekendste groepen uitgenodigd
nl. de groep Amsterdam, in zaal Schoenaker.

AGENDA
14 jan. Herv. Vrouwengroep dorp
14 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
19 jan. Nutsavond in het Nutsgebouw
21 jan. Vrouwenvereniging Wildenborch
22-23 jan. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

26 jan. Feestavond Vordense Winkeliers-
vereniging in hotel Bakker

26 jan. NCVB vergadering
28 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
29 jan. Openbare vergadering ARP met

drs H. van Ruller uit Amsterdam
8 febr. Kulturele avond 'Bond van Platte-

landsvrouwen, Jong Gelre, GMvL
in „'t Wapen van Vorden"

10 föbr. Lezing KPO
16 febr. NCVB vergadering
19 febr. Beatavond van de Deurdreajers in

de grote feestsalon
20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verl. in de grote feestsalon
21 febr. Kindercarnaval in de feestsalon
21 febr. TV-artiesten in de feestsalon
22 febr. Carnaval in de grote feestsalon
23 febr. Carnaval in de grote feestsalon
16 maart NCVB vergadering
3 april Jubi'leumuitvoering muziekverenig.

Concordia in het Nutsgebouw
22 april Nutsavond in het Nutsgebouw

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

Gevonden voorwerpen
1 goudkleurig damespolshorloge met brede paarse
band; l groen geruite plastic fietstas met beugels;
2 bankbiljetten van ƒ 10,—; l paar bruin suède
kinderhandschoenen; l zwarte linker damesglacé
handschoen; l 'herenpolshorloge met metalen scha-
kelband; l vierkante bruin-groene zijden hoofd-
doek; l tas waarin een regenpak en visbenodigd-
heden; l lange grijze ribfluwelen broek; l groene
werkbroek; l zwarte schaatsbeschermer merk
„Ving"; l paar bruine suède damesvingerhand-
schoenen; l bruin laag kinderschoentje met rub-
ber zool; l hond „Schotse colly"; l blauwe rech-
terwant; l zwarte portemonnaie met inhoud; l brui-
ne portemonnaie met veersluiting en inhoud; l
paar Grolse wanten; l zwarte ijsmuts met oranje
rand en pluim.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5, telefoon 05752-1230.
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SUPERMARKT
presenteert ook voor het jaar 1971:

EET NU ANTON HUNINK'S

Erwtensoep
MET SCHIJFJES WORST

IIS
SLAVINKEN

3 stuks 98
Eet nu erwtensoep
VARKENSPOOTJES

HAMSCHIJF

3 stuks

500 gram

79

Heerlijk voor de bonensoep of hutspot
KLAPSTUK
met klein beentje 500 gram

RUNDERLAPPEN

R8BSTUK

500 gram

300 gram

BOTERHAMWORST

GEBRADEN GEHAKT

GEKOOKTE LEVER

BOERENMETWORST

150 gram 59

100 gram 59

100 gram 79

150 gram 89

Profiteer nu
KNORR SOEPEN div. smaken

3 zakjes slechts

MAGGI AROMA
royale fles van 150 voor

Oud-Hollands sïerpotje
FRANSE MOSTERD

van 150 voor
busje a 50 gram nu
WITTE PEPER

AUGURKEN
literpot van 129 voor

Italiaanse TOMATENPUREE
5 blikjes

Emmertje gevuld met
FROLIX HONDENBROOD

uw voordeel ƒ l ,45
voor

145
139

139
89
99
79

666

Nu nog

oude prijs

grote fles
SEVEN UP

voor maar

69

De Burg

SINAASAP-

PELRANJA

per fles

79

Grote fles

ADVOCAAT

met verse

eieren

nu voor

325

Literkruik
framb.-bes-
senwijn met
brandewijn

geen 395 maar

295

2 x 100 gram
zoute sticks
lekker bij de

borrel

nu 2 zakjes

DE HEER

Bonbons de luxe
BAKJE VAN 155 VOOR

Grote baal

Golden Won-

der ellips
P^atO of

paprika

Div. soorten

Van Welzen

KOEKJES

nu voor

79

Heerlijke
Jodenkoeken

zolang de

W voorraad

strekt per pak

75

Royaal blik

HARING

in kerry-, to-

maat of papiri-

kasaus voor

75

Blikje a 200 gr

LUNCHMEAT

heerlijk op

brood nu voor

99

3/4 LITERPOTTEN

Geurts
Appelmoes

2 POTTEN VAN 150

NU VOOR

NIET VERGETEN FRICO ETEN

Jong beleg, kaas
500 GRAM NU

Royale zak

FABELTJES

DROP

van 98 voor

75

Van de tv
CADDY

een Nutspro-

dukt

3 stukjes voor

65

De kinderen
zijn er dol op

Quick boter-

hampasta

nu per beker

79

Witte bonen in

tomatensaus

literblik

nu slechts

99

Literblik

HOL. BRUINE

BONEN

nu voor

79

en fiuut
MALSE SLA 2 kroppen 65

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 109

PRIMA HANDSINAASAPPELEN
15 voor 179

GOLDEN DELICIOUS 2 kg 89

HART ZUURKOOL 500 gram 35

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 29

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

Bij uw zuurkool
UNOX ROOKWORST

van 166 voor

DIDO PAPIEREN
ZAKDOEKJES 6 x 10

WASA WASVERZACHTER
literflacon voor

PELI MEUBELOLIE
flesje nu tijdelijk

TOLET LUCHTVERFRISSER
grote bus nu slechts

ALL WASPOEDER
groot pak van 265 voor

2 GEZINSPAKKEN SUNIL
NU MET 50 CENT KORTING

139

85

98

129

179



Met blijdschap en dank-
baarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van
ons dochtertje

Wilhelmina Everdina
MONIQUE

G, Schouten
H. R. Schouten-

Wesselink
Hengelo G, 8 januari '71
E 59

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

Johan en Gerke
Stoelhorst

Vorden, januari 1971
Zutphenseweg 76

Dank voor alle vriend-
schap en medeleven, on-
dervonden na het overlij-
den van mijn vrouw en
mama.

'B. Siebelink
Yvonne en Herman
Bennie en Joke
Jolanda

Vorden, januari 1971
Hertog Karel van Gelre-
weg 30

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

A.$. zondag
19.00 uur in de
Herv. kerk Vorden

Verhuisd:
VAMOR rijschool
G, BULTMAN

van H. van Brameren-
straat 14 naar
Hertog Karel van Ge/re-
weg 35, telefoon 1753

Gevraagd: Hulp voor
naai- en verstelwerk, ook
andere lichte werkzaam-
heden; 2 x per week l
middag of l x per week
een halve dag. Vervoer
kan geregeld worden.
Mevr. Staring ,,de Hop-
penhof" Wildenborchse-
weg 24 telefoon 6697
(liefst na 18.00 uur)

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

A.s. zondag
19.00 uur in de
Herv. kerk Vorden

WONINGRUIL
Den Haag - Vorden
2e etage met 2 grote ka-
mers, l slaapkamer, keu-
ken, groot balkon, boven
zolder met 2 slaapkamer-
tjes.
W. 'Rijpma, Prins Hen-
drikstraat 17" Den Haag

Te koop: 2l/2~pits buta-
gasstel, bijpassend tafel-
tje, snelwasser, petro~
leumkachel, ETNA ko-
lenhaard, aardgasgeyser,
doucheverwarming, val-
helm maat 52.
T.e.a.b. Storm v. 's-Gra-
venzandestraat 11 Vor-
den

Te koop: Wandelwagen
en autozitje. De Hane-
kamp 11, Vorden

Te koop: 2 tomen zware
biggen. G. J. Eyerkamp,
Deldenseweeg 11 Vor-
den

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

A.s. zondag
19.00 uur in de
Herv. kerk Vorden

BETONTEGELS
2e soort 30 x 30 cm

afgehaald en kontant
37 cent per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - 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

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
]eugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

5 ; en

< >

Op vrijdag 15 januari a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 50-
jarig huwelijk te herdenken.

JOH. MASSELINK

|! A. J. MASSELINK-BUUNK

Receptie 's middags van 15.30 tot 17.00
uur in het Nutsgebouw te Vorden.

Vorden, januari 1971
Prins Bernhardweg 8

l G. J. HIDDINK

\\

mxaaaayi^^

Inplaats van kaarten

Op maandag 18 januari a.s. hopen wij
met onze kinderen ons 25-jarig huwe-
lijksfeest te vieren.

>. en
>§ B. J. HIDDINK-HIETVELD

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

Vorden, januari 1971
Almenseweg 3

PREMIE PREMIE

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

•fa Minimum omvang 5 dagen

•fr Vergoeding ƒ 75,—

•& Inlichtingen

•fe Offertes

•& Kleuren- en technische adviezen
worden geheel vrijblijvend verstrekt

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

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
-jüj- Gediplomeerd meesterschilder

Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

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

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Gebr.
Eykelkamp

Medler
Medler - Tel. 6634

VRIJDAG 15 JANUARI

KRUISJAS
WEDSTRIJDEN
aanvang 20.00 uur.

ZATERDAG 16 JANUARI

DANSEN VOOR
GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
aanvang 19.00 uur.

Orkest:

The Melodica-s

Zaal Suselbeek
WOLFERSVEEN

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

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

TIJDELIJK SPECIALE
AANBIEDINGEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

^Telefoon 1486

IN ONZE

OPRUIMING
HEREN
WERKSCHOENEN
hoog en laag model

18,95

Mluééutfe'j
SCHOENHANTJEL

Dorpsstraat 4 _ Vorden

Onze

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

KOM GEHEEL VRIJBLIJVEND KIJKEN

ea
OP DIVERSE AFDELINGEN

LOOMAN VORDEN

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

Uitslag Kerstpuzzel
Ster puzzel:

In een wereld vol van oorlog, is 't verlangen des te meer, ja, dat
vraag ik - en ook u toch: - Geef ons vrede weer!

Klok kruis woord:

Horizontaal:

1. steen; 4. alp; 6. os; 7. kaarsen; 10. lente; 11. op, 13. kandelaar,
15. as, 16. el, 17. st, 18. en, 19\. zn., 20. licht, 22. er, 23. re, 24. ree,
25. er, 27. vrede, 29. ego, 30. vete, 33. den, 34. a.é., 35. lee, 36.
vriendschap, 40. lavet, 42. amp., 43. les, 44. net, 46. blij, 48. net,
50. mede, 53. neg, 55. gezicht, 58. roe, 59. idool, 60. NATO, 61.
a.a., 62. oss.

Vertikaal:

1. stapel, 2, eis, 3. non, 4. Aken, 5. landen, 8. rel, 9. era, 10. last,
12. pit, 13. kan, 14. adie, 17. stro, 18. ervaren, 19. zeden, 20. leg,
21. heg, 23. rede, 26. de, 28. end, 29. Edam, 30. vlo, 31. ee, 32.
telen, 34. tha, 36. v.v., 37. item, 38. sol, 39. pp, 41. asen, 45. tegen,
46. bezit, 47. ijsco, 49. te, 51. de, 52. atlas, 54. gr., 561 Ido, 57. hoes.

Het rijmpje luidt:
Kaarsen, kandelaar en licht, vrede, vriendschap, blij gezicht.

Kerstballen letter doolhof:
De uitspraak luidt: In de koude winternacht schijnt het licht en
licht de vrede.

Ie PRIJS ƒ 25,—: Mevrouw A. Pardijs-Maalderink,
Stationsweg 9, Vorden;

2e PRIJS ƒ 20,—: J. Oukes, Prins Bernhardweg 14, Vorden;

3e PRIJS ƒ 15,—: J. H. Smeenk-Gosselink, Nieuwstad 89
Vorden;

4e PRIJS ƒ 10,—: Mevrouw Notten, W. de Zwijgersingel 142,
Gouda.

Ook vele goede inzendingen
bij de kinderpuzzel:

Het koor zingt over KERSTBOOMLICHTJES

Ie PRIJS ƒ 10,—: Ida van Heerde, Molenweg 9, Vorden;

2e PRIJS f 7,50: Hans Decanije, Galgengoorweg 7, Vorden;

3e PRIJS ƒ 5,—: Marja Sjouken, Het Wiemelink 53, Vorden.

De 10 troostprijzen van elk f 2,50 zijn gewonnen door:

Geert Wolsing, Julianalaan 20, Vorden; Freddie Hesselink, Molen-
weg 15, Vorden; Karin Lauckhart, De Hanekamp 32, Vorden;
Henkie Wij,nands, Vianenstraat 54, Velp; Harro van der Zande,
Nieuwstad 18, Vorden; Ida Knol, Lankhorsterstraat 24, Wichmond;
Wilko Platerink, Schoneveldsdijk N 107, Barchem; Jos Nijenhuis,
Kostedeweg l, Vorden; Henk Bram^Lammers, Hertog Karel van
Gelreweg 32, Vorden; Henk Straatman, Graaf van Limburg Sti-
rumstraat 9, Vorden.

De prijzen kunnen worden afgehaald aan ons kantoor, Nieuwstad 12
Vorden vóór vrijdag 29 januari 1971.
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MODERNE BANKSTELLEN

met losse zitkussens

dichte armleggers

met prima stof

Bankstellen o.a.
EIKEN BANKSTELLEN

met binnenvering-
kussens
met Relim stof

in diverse kleuren845.-
BIJPASSENDE SALONTAFELS ƒ 125,00

Eethoeken o.a.
4 stoelen plus tafel
vast blad

4 stoelen gestoffeerd plus
royale uittrektafel

^^^

STOELEN: rug en zitting bekleed

zeer goed en goedkoop

H AARDBANKJES •

LOSSE FAUTEUILS

van 575,00 nu

48,50

17,95

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

11.95

SLAAPKAMERTAPIJT
op 370 breed
in 5 kleuren
gratis gelegd per m

VILTTAPIJT
200 breed
in 8 kleuren

49.75

per m 1995l v>Wv

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

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

van
1045,00
nu

2-DEURS KASTEN wit 9acqué 169,00
2-DEURS KASTEN macoré 129,00

Zuiver wollen dekens
diverse kleuren

150x220 39,75

POLYETHER KUSSENS 5,95

VEREN KUSSENS 8,95

KAPOKKUSSENS 8,95

Matrassen polyether
en doorgestikt 80 x 190 59,50

130 x 190 105,00

EXTRA AANBIEDING

GORDBJNSTOFFEN

VITRAGES

IN ONZE

OPRUIMING
COWBOY
JONGENSSCHOENEN
28-31

32-35

36-40

ƒ 15,

f 17,

ƒ 19,

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Donderdag
Hamburgers
V arken slappe n

Vrijdag en zaterdag

3 stuks 1.05
500 gram 3,38

Speklappen
Verse worst
Runderlappen
Riblappen

500 gram 1,70
500 gram 2,60
500 gram 2,75
500 gram 3,98

Voor de boterham
Rolpens 150 gram 0,98
Pekelvlees 150 gram 0,98
Kookworst 150 gram 0,60
Boterhamworst 150 gram 0,68

Rund- en varkensslagerij

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

Uitnodiging aan de leden van

NVV - CNV - NKV
Gezamenlijke bijeenkomst

MAANDAG 18 JANUARI OM
20.00 UUR IN ZAAL
BLOEMENDAAL.

Onderwerpen:

.1. Sociale werkvoorziening
Spreker de heer De Boer.

2, Huisvesting
Spreker de heer De Vries

ISOLATIE; MATERIAAL
2-3-4-6 cm dik

Alles direkt uit voorraad
leverbaar.
Nergens zo goedkoop.

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

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

heeft op haar kantoor plaats
voor

Jongste bediende
leeftijd plm. 16 jaar.

adm- krachten
gehuwde dames komen voor
deze funktie ook in aanmer-
king. Werktijden nader over-
een te komen.

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

ü

EMPO



TWEEDE BLAD CONTACT

13 JANUARI 1971

Feestavond v. v. Vorren
De jaarlijkse feestavond van de voetbalvereniging
Vorden die vrijdagavond in „'t Wapen van Vor-
den" werd gehouden, is in alle opzichten een suk-
ses geworden. De zaal was voor deze gelegenheid
prachtig versierd. De versieringskommissie, be-
staande uit de heren Pardijs, Jansen, Nijenhuis,
Hartelman en Schmitz, werd dan ook niet ten on-
rechte door voorzitter Oost een pluim op de hoed
gestoken.
Verder heette de heer Oost, voor zover aanwezig,
de ereleden alsmede het dansorkest The Moodchers
en het duo Mans en Graats uut Twente wekom.
Met het kontrakteren van dit komische duo bleek
de vereniging een goede greep gedaan te hebben
want er werd wat afgelachen om deze grappen-
makers. Vooral toen beide heren een persiflage
gaven op de Beatles vergde dit wel het één en an-
der van de lachspieren. Bij de liedjes die Mans en
Graats ten gehore brachten werden zij voortref-
felijk begeleid door The Moodchers. En wat het
dansorkest betreft, zij zorgden ervoor dat het een
gezelig feest werd dat tot in de kleine uurtjes voort-
durde.

Vordens Mannenkoor
De jaarvergadering van het Vordens Mannenkoor
welke maandagavond in het Nutsgebouw (koffie-
kamer) werd gehouden, werd door bijna alle leden
bezocht.
Na een kort welkomstwoord door waarnemend
voorzitter L. Westerhof, volgde het jaarverslag
van sekretaris H. Willems, welk verslag optimis-
tisch was gesteld vooral wat 'betreft het aantal le-
den evenals de aktualiteiten over het afgelopen
jaar. Penningmeester A. van Zuilekom kon een
batig kassaldo meedelen.
Bij de bestuursverkiezing werden inplaats van de
heren P. de Rijk en B. Eykelkamp gekozen de he-
ren L. Eykelkamp en H. Bloemendaal, welke beide
heren hun benoeming lieten welgevallen. Vervol-
gens werd met grote meerderheid van stemmen de
waarnemend voorzitter L. Westerhof, tot voorzit-
ter gekozen. De oud-voorzitter A. Bielderman werd
tot ere-voorzitter benoemd. Hem werd dank ge-
bracht voor alles wat hij in deze funktie voor de
vereniging had gedaan, onder aanbieding van een
rokertje. De heer P. de Rijk werd benoemd tot
ere-lid van het koor.
Medegedeeld werd dat de jaarlijkse kontaktavond
op 13 februari a.s. zal worden gehouden. Voor dit
jaarlijks terugkerend zangfestijn zijn uitgenodigd
het Goors Mannenkoor, het Doetinchems Man-
nenkoor en de IJsselzangers uit Zutphen.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)
Ik weet niet of het u opgevallen is, maar met de
Kerstdagen stond er midden in het dorp zo'n prach-
tig mooi verlichte kerstboom. En toen bij informa-
tie bleek dat om bijvoorbeeld die boom te versieren
de Vordense winkeliers ieder jaar zo'n paar hon-
derd gulden op tafel leggen, dacht ik bij mezelf:
zie dat mogen nou de Vordense mensen best eens
weten, dat die middenstanders ook nog aan iets
anders denken dan alleen aan de mensen te ver-
dienen.
Evenzo heb ik mij als nieuw ingezetene verrast
gevoeld over de leuke manier waarop Sint Nico-
laas hier zijn intrede deed. Ik ben in het Nutsge-
bouw geweest met mijn kinderen. 'Wat een feest,
wat een spanning bij de kinderen, bij de uitgang
al die 600-800 een grote zak met lekkers evenzo
op de Kranenburg. Sint Nicolaas is naar bejaar-
dentehuizen en naar boven geweest en ook hier
weer alle bejaarden een traktatie. Dat moet dui-
zenden guldens kosten.
En daarom wilde ik maar even zeggen, hardstikke
bedankt, Vordense winkeliers, ook namens mijn
gezinnetje.

Een inwoner

Voetbalprogramma
Wanneer de weersomstandigheden 'het toelaten,
speelt Vorden l zondagmorgen om 10 uur een
vridschappelijke wedstrijd tegen Go Ahead 4 dat
uitkomt in de reserve 3e klas KNVB.

Pupillentoernooi zaalvoetbal
Het pupillen A-elftal van de voetbalvereniging
Vorden heeft zaterdag jl. deelgenomen aan een
zaalvoetbaltoernooi dat in de Hanzehal te Zut-
phen werd gehouden. De Vordense jeugd deed
het uitstekend en slaagde erin om in haar afdeling
op een gedeelde eerste plaats te eindigen samen
met Hercules (de latere winnaar), Zutphen A en
De Hoven A.
De teams die het tot de finale brachten speelden
hierna volgens afvalsysteem. Vorden werd toen
uitegschakeld door Silvolde A mete l—0. Dit
mocht de pret echter niet deren, want de jongelui
beleefden aan dit zaalvoetbaltoernooi een enorm
plezier.

DCV-nieuws
Het tweede tiental van de Vordense Damklub doet
het tot dusver uitstekend in de kompetitie. Met nog
twee wedstrijden voor de boeg zullen Vorden en
DIO l uit Eibergen uitmaken wie er als kampioen
uit de bus komt.
Vrijdagavond speelde DCV 2 tegen DIO 2 en be-
haalde een fraaie overwinning van 13-7. De uit-
slagen waren: Hulshof-Roozenboom 1-1, Geerken-
Huisjes 1-1, Lamers jr-Paeyers 2-0, Heuvink- Mis-
kotte 2-0, Lamers sr-Lammers 1-1, Esselink-Lip-
pinkhof 1-1, Offereins-Starke 2-0, Hoenink-Baks
1-1. Borden 9 en 10 reglementair remise.
Donderdagavond speelt DCV de uitwedstrijd tegen
het eerste tiental van BDV uit Brummen.
Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden
gespeeld: Smeenk-Sloetjes 2-0, Wansink-Klein
Kranenbarg 2-0, Geerken jr- Dimmendaal 0-2,
Breuker-Nijenhuis 0-2, van Dijk-Roozendaal 2-0.

In gezellig gezin met vijf jonge kinderen
wordt gevraagd:

hulp in de huishouding
Iemand met ervaring die zelfstandig kan wer-
ken. Werktijden: voor halve dagen of nader
overeen te komen.
Nadere inlichtingen a.s. zaterdag 16 januari
van 10.30 tot 12.00 uur.

Mevr Bosboom
Zutphenseweg 36 - Vorden
(telefoon 01829-2322)

Adidas-,,Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,SO
Ad!das-„Favor!t" — (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,50

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
sleeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

OOK BIJ ONS

VEEL ARTIKELEN

VOOR LACE PRIJZEN

Kom eens kijken !

MOMBARG
KRANENBURG . Telefoon 6679

CHRYSLER
160-160-G.T.-180

De Europese Chrysler
.Geen compactcar, geen vergrote Europeaan,
maar een geheel nieuwe conceptie van
Amerikaanse luxe en onverwoestbaarheid,
Europese verfijning en prijsstelling. U ziet hem
direct staan, startklaar, voor onze deur l

00
CM

De Zondagsschool
IS WEER BEGONNEN

Nieuwe kinderen zijn hartelijk
welkom.

ledere zondagmorgen om W uur
in de school aan Het Hoge.

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

ENKELE
KANTOORMEISJES
voor de vestigingen Hengelo G
en Ruurlo.

Sollicitaties te richten voor 23 ja-
nuari e. k. aan

V.L.C.
,De Graafschap'
Postbus 8 - Ruurlo

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

A. s. zondag 17 januari om 19-00
uur in de Hervormde kerk

INTERKERKELIJKE
JEUGDDIENST

isciVoorganger iscis. J. Tevel
(Geref. predikant te Aalten)

Medewerking wordt verleend
door D. J. Somsen (organist) en
Smink (bariton)

Bijzonder aantrekkelijke koopjes
bieden wij u aan zowel in

WONINGINRICHTING
ALS LHERWAREN
P.S. EETKAMERSTOELEN
met skai zitting en rug

f 15%- 4 stuks
kleuren rood en groen.

(Zie verder etalage)

B. LAMMERS
Burg. Galléestraat 32 . Telefoon 1421

In onze

Dames

modelaarzen
vanaf f 14,95

Dames

vachtlaarzen
vanaf f 21,90

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

IN ONZE

OPRUIMING
MODIEUZE
MEISJESSCHOENEN
9,95

SCHOENHANDEL

Dorpsstraat 4 _ Vorden

Internationale
koeling
Dorpsstraat 12 - Bleskensgraaf
Telefoon 01849-242

Door uitbreiding van ons koeltech-
,nisch bedrijf in het rayon

GELDERLAND-OVERIJSSEL
zoeken wij een bekwaam

KOEL TECHNISCH
MONTEUR
met tevens kennis van de
elektro-techniek.

ELEKTRO TECHNISCH
MONTEUR
met kennis van de koeltechniek.

Sollicitaties met inlichtingen over opleiding
en ervaring worden met belangstelling tege-
moet gezien.

Heden
Donderdag 14 januari
begint onze grote

Opruiming.
Profiteer van deze
UNIEKE AANBIEDINGEN!

Koopjes
op alle afdelingen!

ZIE ETALAGES, SHOWROOEVS EN ONZE
MEUBELArDELING OP Ie EN 2e ETAGE

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



ATTRACTIEVE
KOOPJES

b.v.

PANTY-s
MET KRUISJE

alle mode
kleuren
2 halen -1 betalen

F 3,95

Damesrokken f 9,75

Meisjesjurkjes f 9,75

Dames blouses f 9,75

Jumpers f 9,75

Jumpsuits f 9,75

Elke 2e fles Spar sinas HALVE PRIJS

500 gram JONGE KAAS 255

SPAR ONTBIJTKOEK 88

1 pak SPAR KOFFIE van 218 voor 199

200 gram LUNCHWORST van 118 voor 108

2 rollen MARIE BISCUITS 55

Elke 2e flacon Spar afwas HALVE PRIJS

Litersblik PERZIKEN van 179 voor 739

Fles ADEL ROSSA WIJN van 395 voor 295

Zak TOFFEE'S van 98 voor 89

12 SINAASAPPELS . . 149

I)
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Vordense
Winkeliersvereniging

DENK AAN DE

feestavond
VOOR LEDEN EN MEDEWERKERS
OP DINSDAG 26 JANUARI A.S. IN
HOTEL BAKKER.

Houdt deze avond vrij !

Balans opruiming
ENORME KORTINGEN VAN 10 - 20 - 30% OP DIVERSE ARTIKELEN

Bankstellen
BANKSTEL

BANKSTEL

BANKSTEL

BANKSTEL

BANKSTEL
BANKSTEL

BANKSTEL

BANKSTEL

BANKSTEL

BANKSTEL

BANKSTEL
4 CLUBS
1 CLUB
1 CLUB

2 CLUBS
1 CLUB
1 CLUB
TV-FAUTEUIL
TV-FAUTEUIL
TV-FAUTEUIL

ƒ 680, — nu voor

ƒ 780, — nu voor

ƒ 810, — nu voor

ƒ 870, — nu voor

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1060 —

1068,-

1125-

1240,—

1275-

1330 —
2115-

558 —
115-
112-

248-
124-
82 —

456-
405-
371 —

- 20%
- 20%

- 20%

- 20%

- 20%

- 20%

- 30%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%

- 20%
- 20%
- 20%

— 20%
— 20%

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu
nu
nu
nu

nu
nu
nu
«u
nu
nu

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

f

f

f

f

1

ƒ

570,
660,
685,
740,
850,
860,

915,-
990,

1020,
1070,-

1485,-

503,-
103,-
101,-
225,-

99,-
66,-

365,-
325,-
295,-

HERENFAUTEUIL

l4*A4*AA4*MAJ««feAA««,

ƒ

A4h41

369,—

************

— 20%

tfk«tA4*A«««

nu

%<%«%*

ƒ

t«<h«1

295,-

tAA«VA

nu voor
nu voor
nu voor
20% nu
20% nu
20% nu

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

765,
225,.
290,
575,
520,.
945,

BERGMEUBELS EN SALONKASTEN
BERGMEUBEL van ƒ 215,
BERGMEUBEL van ƒ 280,
BERGMEUBEL van ƒ 350,
SALONKAST teak ƒ 715-
SALONKAST teak ƒ 650—
SALONKAST palli ƒ 1175-
WANDMEUBEL
MET HOEK ƒ 1710,— •
SALONKAST
eiken van ƒ 1466,—
SALONKAST
eiken van ƒ 947,— -

SALONTAFELS van ƒ 55 —
SALONTAFELS va«n ƒ 96,-
SALONTAFELS van ƒ 110-
TV-TAFELS - KASTJES EN
ALLES MET 10% KORTING

— 30% nu ƒ 7/95,—

- 20% nu ƒ 7775,—

- 20% nu f 760,-
- 10% nu ƒ 49.-
- 10% nu ƒ 87 —
- 10% nu ƒ 99,-

MEUBELS

Grote partij POLYETER MATRASSEN
l- en 2-persoons 80-190 cm - 90-190 cm - 120-190 cm
130-190 cm

58,50 64,- 84,- 91,50
op deze prijzen een korting van 20%

Eethoeken
tafel plus 4 stoelen
Tuimeltafel + 4 stoelen
Tuimeltafel + 4 stoelen
Tuimeltafel + 4 stoelen

Tafellvast + 4 stoelen
Tafellschuif + 4 stoelen
Tafel/vast + 6 stoelen

2 armstoelen + 4 stoelen
Oud-Hollandse fauteuils
Oud-Hollondse fauteuils

van f 269,— nu

van ƒ 310,— nu

van ƒ 405,— nu

van ƒ 677,— nu

van ƒ 791,— nu
van ƒ 855,— nu

van ƒ 728,—nu

van ƒ 179,— nu

van ƒ 175,— nu

Pracht slaapkamers
ENORME KORTING

2-PERSOONS SLAAPKAMER
kompleet, wit-palli van ƒ 1059,— nu f 864,—
2-PERSOONS SLAAPKAMER
kompleet, noten van ƒ 1225,— nu ƒ 70/0,—
2-PERSOONS SLAAPKAMER
kompleet, noten van ƒ 1379,— nu f 1142,—
2-PERSOONS SLAAPKAMER
kompleet, palli van ƒ 1037,— nu f 834 —
LINNENKASTEN nu voor ƒ 729,-
LINNENKASTEN, teak nu ƒ 240,—

GRANDIOZE

14 TOT EN MET 23 JANUARI

AFGESCHILDERDE HANGKASTEN
afm. 60 x 60 x 175
normale prijs ƒ 135,— nu slechts

VLOERBEDEKKING
tegels 50 x 50 cm
van f 4,50 per stuk nu per stuk

KEUKENKASTEN
van f 75,— voor

f 48.75
TV TAFELS

geschikt voor radio en televisie
van ƒ 50,— nu voor f 29.95
ENZ. ENZ. ENZ. ZIE ETALAGE

DOE HE .F CENÏRUM
Harmsen - Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

RUIME PARKEERGELEGENHEID

Vele restanten tapijt, kokos,9egels, Balatred, nylonvïlttapijt enz. enz. alles
voor zeer voordelige prijzen. Heugaflortegels met 30 proc. korting 2e keus.
DEZE PRIJZENSLAG BEGINT DONDERDAGMORGEN 14 JAN. OM 9 UUR

KOMPLflhE WONINGINRICHTING

FA A. J. OBELINK & ZOON
Hogestraat 16 Aalten Telefoon 05437-2803

Tekenen - Schilderen - Muziek - Figuurzagen
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DINSDAGAVOND 19 JANUARI
1971 OM 20.00 UUR IN HET

NUTSGEBOUW TE VORDEN

Inleidende bespreking door
kunstschilder Wim Knotter (Mandala)

betreffende

TEKEN- SCHILDER EN
FILM INSTRUCTIE avonden

voor alle leeftijdsgroepen.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN
IN VORDEN

TOT BUNDELING VAN
INDIVIDUEEL

PRESTATIEVERMOGEN

U bent niet te jong of te oud
ieder mens heeft talent - en is welkom.
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Tekenfilm - Poppenkast - Schilderen - Boetseren

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

Dirk Albertus

Wij noemen hem
DIOK

D G. Wesselink
A. H. W. Wesse-

link-Scheffer
Minie, Rita, Hans

Vorden, 12 januari 1971
Zutphenseweg 137

Te koop: Citroen 1968-
1969, km-stand 45000.

tel. 05752-1728

KOLEN
de grootste sortering

G. Weu/en Kranenbarg

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

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

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld) Ar .

In onze opruiming
Kinderpantoffels f V f 4t- f 5t

Damespantoffels f 4r f 5r f 6t

Herenpantoffels f 5t-

Wullink's
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

A.S. ZONDAG
17 JANUARI

mot medewerking van het orkest

THE WOODPECKERS
AANVANG 19.00 UUR

3 BAKS GEOPEND !

HOUTVEKKOOP

Hack fort

Diegene, die hout op stam of aan
een perceel wensen te kopen,
kunnen hiervan opgave doen bij:

D. J. Walgemoed
E 40 - Hengelo G - Telefoon 05753-1421
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