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Pronkzitting van
De Deurdreajers
met groot programma
Zaterdag 13 januari zal in residentie zaal Schoenaker de pronkzitting van de karnavalsvereniging De Deurdreajers worden gehouden. In het programma zijn twee
onderdelen opgenomen welke uit eigen vereniging naar voren zijn gekomen n.l. de
Hofkapel en de Hofliederentafel. Beide groepen treden voor het eerst voor het
publiek op.
Aan deze pronkzitting werken mee
Prins Gerard de Eerste, President en
Raad van Elf, Tanzmarikes, Hofkapel,
Hofliederentafel, Prinsenkapel De Flamingo's, een buutredner en als gasten
zullen aanwezig zijn Prins en Raad van
Elf van de karnavalsvereniging Hoest
Meugluk uit Hengelo.
Verschillende groepen binnen de vereniging hebben zich goed voorbereid op
deze avond. Zo hebben de Tanzmarikes
een nieuw dansje ingestudeerd en zijn de
twee nieuwe loten van de karnavalsstam
een welkome aanvulling van het pro-

gramma. Zij zullen zeker meewerken
om het karnavalsgebeuren op hun eigen
manier meer gestalte te geven en wij zijn
er zeker van dat hen dit zal lukken.
De aktieve Klub van Elf zorgt voor een
passende aankleding van de zaal zodag
de bezoekers zich in een zeer karnavaleske sfeer kunnen uitleven in het programma. Voor deze avond zijn kaarten
in voorverkoop verkrijgbaar bij Frans
Kruip, Het Hoge in Vorden en zaal
Schoenaker. Reden hiervoor is geweest
dat de bezoekers hierdoor verzekerd
zijn van een goede plaats en zo sfeervol

mogelijk van het programma kunnen
genieten.

een trein" fungeren. Over de toekomst
behoeft de vereniging zich evenmin
Port betaald
be/orgd te maken. "De opkomst van
Port paye
vooral de jeugdige leden is zeer goed en
kantoor Vorden
de angst dat we niet over voldoende
jeugd /ouden beschikken is ongegrond
gebleken" aldus voorzitter Bielderman.
Verder deed hij een beroep op de leden
de helpende hand te bieden bij het
vervaardigen van het clubblad.
De penningmeester van de vereniging de
heer D.J. Rouwenhorst liet de leden
weten dat "De Graafschaprijders" zich
financieel best kunnen bedruipen. Bij de
bestuurverktezing werden de aftredende
leden D.J. Rouwenhorst en D.J. Pardijs
bij akklamatie herkozen. Medegedeeld
werd dat er op 2 maart een bowlingavond /al plaatsvinden. De orienteringsritten /ijn op de volgende data gepland:
l april; 24 mei; 29 juli; 2 september; 11
november en 9 december. De familierit
wordt gehouden op 12 augustus. De
jaarlijkse feestavond Vindt plaats op Nieuwjaars-begroeting na kerkdienst in
zaterdagavond 3 februari in zaal Smit.
de Kapel.
Het is de bedoeling om a.s. zondag 14
januari een Nieuwjaars-begroeting te
houden voor de wijde Wildenborchse
gemeenschap na de kerkdienst in de
Kapel de Wildenborch. In het nieuwe
Geboren: Cindy Wentink; Anthonius zaaltje en ook in de Kapel zelf is er nu
Derk Jan Nijenhuis.
voldoende ruimte om elkaar, onder het
genot van een kopje koffie, te ontmoeten
Ondertrouwd: E. J. Eggink en J. R. na de eerste Kerkdienst in de genoemde
Haarink; A. G. M. Hummelink en A. E. Kapel fn het nog nieuwe jaar 1979.
Brummelman.
Zo mogelijk zal vanuit het Kapelbestuur
Gehuwd: A. S. Walhout en L. W. Hen- ook een kort overzicht gegeven worden
driks; T. J. A. M. Leijseren K. P. A. M. van de stand van zaken, mede ten
Balvert; P. M. A. Bogers en W. Eggink; aanzien van de plannen om met eigen
W. G. van Til en J. Oortgiesen; J. C. W. krachten de Kapel de Wildenborch nog
Visser en G. H. Donderwinkel; G. J. J. verder te vernieuwen en waar nodig te
Sutman en H. G. Klein Nulent; E. R. restaureren. Iedereen is a.s. zondagLigeon en A. W. B. Westervoorde; morgen 14 januari van harte welkom in
P. M. H. G. van Haaften en H. J. J. de kerkdienst in de Kapel en op de
Harmsen.
Nieuwjaars-begroeting er na.
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Na afloop van de Pronkzitting zal er
onder leiding van de Prinsenkapel
gelegenheid zijn om te dansen. En helemaal aan het eind van de avond zorgt de
borrelbus er voor dat u veilig thuiskomt.
Al met al redenen genoeg om zaterdagavond een bezoek te brengen aan deze
Pronkzitting van De Deurdreajers. (Zie
Verder advertentie in dit nummer)

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Vorden

KERKEN

Overleden: G. Vreeman, oud 74 jaar; J.
Wentink, oud 58 jaar.

Nutsdeparteiwnt
Gezien het succes van d^Rorgaande
jaren, organiseert het Nutsdepartement
voor de derde maal een cursus Hindelooper schilderwerk voor beginners. De
cursus zal wederom geleid worden door
mevrouw Nolsen uit Ruurlo. Het is een
cursus van 6 lessen van 2 uur. Voorgaande cursussen werden 's morgens gegeven. We hebben hem nu 's middags
gepland, om ook diegenen, die 's morgens niet in de gelegenheid zijn, een
kans te geven er aan mee te doen.
Op dinsdag 2 januari j.l. was er in het gemeentehuis „Kasteel Vorden" een gezellige bijeenkomst waarbij men elkaar het
beste voor het nieuwe jaar kon wensen. Van deze gelegenheid werd door vele verenigingen,, organisaties en instellingen enz.
Wij hebben wel het verzoek om u bijtijds
gebruik gemaakt.
op te geven, daar er maar een beperkt
aantal deelnemers kan mee doen en ook
in verband met het te bestellen matewaar aan het afgelopen jaar 550 motorriaal. Nadere gegevens vindt u in een
rijders en 350 passagiers hebben deelgeadvertentie elders in dit blad.
nomen. De helft was afkomstig uit het
buitenland. Ruim 40 leden waren in
Of Jan Slagman, de sekretaris van de Vordense auto- en motorclub "De
touw om alles in goede banen te leiden.
Graafschaprijders" voornemens is het jaarverslag van de vereniging in boekvorm
Een ander groot motorsportevenement
uit te geven is ons niet bekend. Het zou zo gek nog niet zyn, want tijdens de
waarbit "De Graafschaprijders" een [ Buiten verantwoording van de redaktie]
jaarvergadering van deze vereniging, waarby een flink aantal leden de gladheid
belangrijke rol speelt op het gebied van Wij ontvingen onderstaande brief en
hadden getrotseerd om naar Hotel Bloemendaal te komen, was Jan Slagman ruim
de organisatie is de "Oost Gelderland- vonden het leuk deze te publiceren, dan
een uur aan het woord om de leden verslag te doen van het wel en wee der
rit". Een betrouwbaarheidsrit die voor hoort men ook eens van een buiten"Graafschaprüders".
de 15e keer werd gehouden en waarbij staander dat Vorden zo gek nog niet is
342 rijders van start gingen.
en dal wij allen blij moeten zijn dat ook
Een jaarverslag dat niet minder dan 29 gedaan. De vergadering luisterde geaIn tegenstelling tot voorgaande jaren wij er wonen, houwe zo.
pagina's bevatte en waar alle aktiviteiten museerd toe. Uitvoerig werd ingegaan
De redaktie
kon in het jaarverslag ditmaal geen
tot in de details uit de doeken werden op het befaamde achtkastelenweekend
melding worden gemaakt van "Graafschaprijders" die een nationale titel in Wellevendheid en beschaafd optreden
de wacht hebben gesleept. Wel werden zijn deugden die helaas vaak in steeds
er in provinciaal verband enkele goede mindere mate worden beoefend en in
praktijk gebracht. Er zijn gelukkig nog
successen behaald.
De Verhouding met de plaatselijke uitzonderingen die echter heden ten
overheid noemde de heer Slagman bij- dage gaan opvallen omdat ze schaarser
zonder goed alsmede de kontakten via beginnen te worden. Wanneer men uit
de sportraad met andere plaatselijke het westen van ons land komt en
sportverenigingen. De vereniging maakt meermalen enige tijd in de Graafschap
Premieregeling geldelijke steun afbraak worden opgeruimd kunnen onder de nog steeds een geweldige groei door. Dit vertoeft, doet het naast de landelijke
krotten.
regeling vallen, evenals woonschepen en jaar kwamen er 29 nieuwe leden bij, rust sympathiek en warm aan er ook
zodat het totale ledenbestand op 400 is goede toon en welwillendheid te ervaren
Per l december 1978 is de "Beschikking woonwagens, noodwoningen e.d.
in het kontakt met de bevolking en de
gekomen.
Geldelijke Steun Afbraak Krotten" 2. De bijdrage is ƒ 4.000,- per krot.
zakenstand.
Mijn vrouw en ik, regelenigszins gewijzigd. Hoewel in de ge- 3. Als voorwaarden voor toekenning van Melding werd gemaakt dat voorzitter
matig
terugkerend
naar "WientjesWim
Bielderman
dit
jaar
afscheid
heeft
meente Vorden slechts in een beperkt de bijdrage gelden:
voort",
/.ien
Vorden
niet alleen van
aantal gevallen een beroep op de rege- a. Het krot moet als regel minstens 5 genomen als teammanager van het
landschappelijk
oogpunt
uit als de Gelnationale motorzesdaagse team, terwijl
ling zal kunnen worden gedaan is het jaar eigendom zijn van aanvrager;
derse parel 1977 maar ook als voorbeeld
hij
eveneens
is
gestopt
als
leider
van
de
wellicht wenselijk de regeling bij u in b. afbraak moet plaatsvinden binnen 2
wintertraining. Wat dit laatste betreft is van een gemeenschap waarin bij een
herinnering te brengen. Hieronder vol- jaar na toekenning van de bijdrage.
ieder vriendelijk en voorkomend optregen daarover enige gegevens. Nadere In bijzondere gevallen kan worden toe- hij opgevolgd door Jan Broekhof. Voorts
den beslist geen holle phrase of leeg
werden
in
het
jaarverslag
alle
andere
inlichtingen worden gaarne door de af- gestaan dat het krot niet wordt afgebegrip is.
deling bouwtoezicht ten gemeentehuize broken doch verbouwd wordt tot b.v. aktiviteiten gememoreerd zoals de triale,
Wij beiden hopen nog lang de Vordense
veestalling. Dit wordt geval voor geval grasbaanraces, crosswedstrijden, orienverstrekt.
gastvrijheid te mogen blijven waarderen
teringsritten
etc.
bezien.
en
moge Contact-Vorden ook verder
1. Als krot kunnen worden aangemerkt 4. De uitbetaling van de subsidie vindt Ook werd JAN Koning herdacht, die het
aktief
meehelpen aan de Parel 1977 nog
afgelopen jaar is overleden. Bij de
slechte woningen en woningen die in plaats nadat het krot is afgebroken.
vele
andere
toe te voegen.
samenhang met een krot moeten worden 5. Omtrent de wijze van aanvragen van opening van deze jaarvergadering vestigChr. P. van 't Pad Bosch
afgebroken. Ook woningen die al als een subsidie kunnen inlichtingen wor- de voorzitter Wim Bielderman de aanHuizerstraatweg 11
bedrijfsruimte zijn ingericht en ter ver- • den ingewonnen bij het gemeentelijk dacht op de diverse commissies die
Naarden
binnen de vereniging zelfstandig "als
betering van de woonomgeving moeten bouwtoezicht.

Vordense auto en motorclub

"De Graafschaprijders" thans 400 leden

Ingezonden

Gemeentenieuws

gemeente Vorden

fonotheek breidde
grammofoonplaten
kollektie uit
In de fonotheek van de bibliotheek te
Vorden zijn een 200-tal nieuwe platen in
de kollektie opgenomen. De kollektie
bestaat thans uit 1350 platen o.a.
klassieke muziek; jazzmuziek; kinderplaten en popmuziek.
Er kan keuze gemaakt worden ui
Bruckner, Handel, Ravel, Haydn, Vivaldi, Grease, Bee Gees, Harry Sacksioni, Thijs van Leer, Stevie Wonder, The
Beatles, Trio Hellenique, Hildegard
Knef, etc. Houders van een bibliotheekabonnement kunnen op dezelfde kaart
ook gebruik maken van de fonotheek
tegen betaling van drie kwartjes per
plaat. De uitleentermijn is drie weken.

K.P.O. in het
nieuwe jaar
De K.P.O. afdeling Kranenburg-Vorden zal op dinsdag 23 januari het nieuwe
jaar starten met een jaarvergadering.
Aan de orde komen onder meer de
bestuursverkiezing, waarbij de aftredende voorzitster mevr. A. Cuppers-Besselink en R.Koers-Van Ginkel (tweede
voorzitster) herkiesbaar zij n. Verder zijn
er de verslagen van secretaresse en
penningmeesteresse en zal Hubo-Doehet-ZElf uit Ruurlo demonstraties geven
over hoe de huisvrouw zelf allerlei kleine
karweitjes kan opknappen. Op dinsdag
13 februari zal Br. Roes of m. van het
Minderbroedersklooster op de Kranenburg een interessante inleiding houden
met dia's over de missie in Nieuw-Guinea. Mevr. Hanke Kleinstra-Brinkgreef
uit Ruinen (Dr) zal op 27 maart een
avond verzorgen over "De bonte droom
van het circus" en het een en ander
verduidelijkt met fraaie kleurendia's.
Op 20 april wordt in zaal Schoenaker de
jaarlijkse feestavond gehouden en in
mei volgt het uitstapje.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 14 januari: 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink;
Nieuwjaarsbegroeting na de kerkdienst.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Heilig Avondmaal, Ds. J. F.
Zijlstra; Heilig Avondmaal, Ds. J. F.
Zijlstra.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; Zondag 10.30 uur
(Chêche); Donderdag 19.00 uur.
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
Dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woensdag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
Vaneker.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van 9.00-9.15 uur.
Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
WEEKENDIENST TANDARTSEN
H. J. Ros, Gaanderen, tel. 08350-4657;
W. F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand januari mevr. Wolters,
tel. 1262; Bellen voor 8.30 uur.
NOODHULPDIENST
Tot 15 januari Mevr. v. d. Berg, tel.
6875, vanaf 15 januari mevr. v. d.
Vuurst, tel. 2072; Graag bellen tussen
8.30 en 9.30 uur.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoedgevallen.
STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220
BEGKAI LNISDIENS1
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222. b.g.g. 05700-13333
POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455
OPENti^ivti BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.3021.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.

ViDO opent feestelijk
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De groenteman, de kruidenier, de slager, de melkman en de bakker
eten u woensdag 10januari vanaf half negen weikomen vieren feest

Met gratis
slagroomtaarten^
Alle klanten die op een van de openingsdagen (van 10 t/m
13 januari) naarde nieuwe V7VO veelzijdige supermarkt
komen, krijgen bij f 40,- boodschappen een heerlijke
Slagroomtaart gratis! Dan kunt u thuis het feest bij een kopje
koffie verder vieren.

Kleüwedstrijd
Let op de vrolijke kleurplaat voorde kinderen. In de winkel zijn kleurplaten verkrijgbaar.
Meedoen is de moeite waard, want de prijzen zijn: l step, 5 paar rolschaatsen, 10 pakjes
kleurpotloden en 10 pakjes viltstiften. Alle kleurplaten moeten voor zaterdag 20 januari a.s. in de
winkel worden ingeleverd. Een deskundige jury kiest de mooiste uit en de prijzen worden op
zaterdag 27 januari om 14.00 uur in VWO Supermarkt Oonk uitgereikt. Vergeet nietje naam en
leeftijd in te vullen, want er zijn drie leeftijdsgroepen: t/m 5 jaar, van 6 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar.
In iedere groep vallen prijzen, dus je hebt een grote kans. Pakje waterverf, viltstiften, kleurpotloden
en begin. Bij inlevering van de kleurplaat krijg je in ieder geval een leuke verrassing. Veel succes.

en natuurlijk volopVivo voordeel
Schouderkarhpnade
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Dagmelk
fier ö
Tijgerbrood
gratis gesneden

Whiof

198

'» K

BlueBand
ffT/T
T T Remo
9*»*** |7O Kodeman ^ /f Q
Sinas
Margarine 250 gmm cfcr
c r wasverzachter MS * l Appelmoes taster *£/ &&*
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Deze aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 13 januari 1979. Prijswijzigingen voorbehouden
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Tweede blad CONTACT - VORDEN

Uitslag kerstpuzzel

Uitslag kleurplaat

Tot onze grote vreugde was, evenals het
voorafgaande jaar, de puzzel in het
kerstnummer van 1978 een groot succes.
Vele inzendingen, juiste en onjuiste, zijn
binnengekomen en het heeft dan ook
veel tijd gevergd om de goede oplossingen te selecteren en daaruit een
winnaar te trekken. Desalniettemin is
het ons toch gelukt om 10 gelukkigen
aan te wijzen. De oplossing v.d. puzzel
en de volgorde van de prijswinnaars is
als volgt.
Oplossing puzzel:
Er straalt een ster aan de donk 're lucht
en zegt: 't Kerstfeest komt, het is niet
ver.

Nog meer tijd heeft het ons gekost om „de
prijswinnaars bij de kleurplaat aan te
wijzen. Praktisch alle inzendingen zagen
er even mooi en verzorgd uit. Het was
daarom ook nodig om er een neutrale
jury bij te halen die tenslotte tot de
volgende keuze kwam.

Prijswinnaars:

1. Mevr. Halfman, J. Telkampstraat 9
Ruurlo
2. D. Holtslag, Hilverinkweg l Vorden
3. B. R. Eykelkamp, De Haar 40,
Vorden.
4. Fam. Tharner, Zelledijk 6 Hengelo G
5. J. M. H. Heller - Keulen, Borculoseweg 16 Ruurlo
6. Willy Arendsen, Bedelaarsdijk 4
Ruurlo
7. H. Decanije, Galgengoorweg 7 Vorden
8. M. Jansen, B. v. Hackfortweg l
Vorden
9. G. W. Elferink, W. Alexanderlaan 3
Vorden
10. v.d. Peyl - Wunderink, Zutphenseweg 71 Vorden.

1. Barry Althof, Brinkerhof 43, Vorden
2. Marlies Pelgrum, Hoetinkhof 139,
Vorden
3. Willemien Tjoonk, Rolderdingspillaan 14, Rolde
4. Heidi Horsting, 't Wiemelink 38,
Vorden
5. Tino Bergsma, Kerkstraat 24, Ruurlo
6. Petra Tuller, Sprokkereefstraat 60,
Ruurlo
7. Germa Kasteel Wiersseweg 26 Ruurlo
8. José Hiddink, Mispelkampdijk 42,
Vorden.
9. Anita Schutte, Veenweg 9 Lochem
10. Karin ten Have, Onsteinseweg l,
Vorden.
11. Sylvia Dimmendaal, Veldhoekseweg
5, Hengelo G.
12. Erwin Broekman, 't Hoge 78 Vorden
13. Bianca Huitink, Ruurloseweg 60
Vorden
Allemaal hartelijk dank voor jullie
mooie kleurplaten, de prijswinnaars
gefeliciteerd. De prijzen liggen klaar bij
het kantoor Nieuwstad 12, Vorden. Tot
de volgende keer.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zoas t'r now uutzut bu'w de grote kelde de eerste dage wel kwiet. 'k
Wet neet hoe of 't owluu geet maor ik hadde de boek t'r al aardug
van vol. Altied maor weer 't water af laoten lopen um te zorgen dat
ow de krane neet vaste vrus. En eiken margen met de iespielen an
de neuze maor met 'n ieskrabber de autoroeten schone maken um
nog iets te können zeen van de andere weggebruukers wao'j tegen
an kont gliern. Want gliern ko'w wel dizzen winter, 't Is maor goed
dat ze bi'j de gemeente un stuk of wat jonges heb die goed met de
zoltstreujer oaverweg kont. Veural at 't zo glad is as zondagaovund
of maondagmaarn bu'j maor wat bli'j dat zee nog wat oaveruurn
wilt maken anders zatte wi'j jao mooi gesjochten. Ik heb mien
laoten vetell'n dat zee, wilt ze alle weage in Vorden un beurte
geven, daorveur zo'n 250 km. mot ri'jen. Da's van hier uut in
autobaankilometers uutedrukt nog un heel ende Köln veurbi'j. A'j
dan wet dat zee zelf eers ok oaver de gladdugheid hen mot, mo'j
maor neet te gauw grommen at zee us wat late bi'j ow veur de deure
hen komt. Ze mot t'r bi'j nacht en onti'je maor deur, slaop of gin
slaop, zu'k wark kan neet wachten. En ze kont maor op ene plaatse
tegeliekke wean.
Wi'j kont ut eur wel wat makkelukker maken deur de auto's
zovölle meugeluk op de parkeerplaatsen te zett'n en ok neet an
weerskanten van de weg te parkeern. De zoltwagen kan d'r dan
volle makkelukker deur en is dan ok volle vlotter rond. Trouwens,
wi'j heurt nargens op te gaon schelden. Lao'w eers maor us nao ons
zelf kieken. Zo a'j wet mot iederene de stoepe veur zien huus
sneevri'j holl'n en bi'j gladdugheid met zolt of zanb1 bestreujen. Dat
steet zo in de Alg. Pol. Ver. (art. 148). Maor wat kump t'r van
trechte? Juustement, helemaols niks! Un enkele goeien neet te nao
esprokken natuurluk. Maor op de meeste plaatsen mo'j netjes
uutkieken of i'j lik zo met un stelletjen gebrokken butte in 't Ni'je
Spittaol. En da's jao helemaols neet neudug. Die paar trad die bi'j
ow veur 't huus lik, a'j ow daor effen lilluk op maakt he'j 't an de
kante. Maor de meesten lik liever tot tien, elf uur met de konte in
bedde dan dat zee snee gaot scheppen.
Lao'w toch un betjen an anderen denken. Anderen die vaken volle
slechter op de bene bunt dan wi'jzelf. Veural veur mensen die al
wat op leaftied bunt is die gladdugheid un groot kruus. Lao'w dat
kruus zo klein meugeluk maken deur op tied te ruumen. Dat wod
Vorden nog un keer 't best geruumde darp bi'j ons in d'n
Achterhoek.
H. Leestman.
Oh ja, at 't soms deujt mag i'j wel us effen kieken of t'r ok ies veur
de rioolputten zit. Anders vezup ow buurman soms!

Voor de derde keer:

Sanne Ribbers-trofee!

Voor de derde keer al weer organiseert de Barchemse klootschietersvereniging "De
Heksen kring" het toernoi om de Sanne Ribbers-trofee. Geruggesteund door het
sukses van de vorige twee keren zijn bestuur en wedstrijdkommissie, geholpen
door een groot aantal vrijwilligers, al weer enkele weken bezig om ook dit derde
toernooi organisatorisch tot een sukses te maken.

Voetbal

Programma Sv. Ratti
Af d. zaterüaf»: Wilhelmina SSS 5 - Sv.
Ratti 1; Sv. R a t t i 3 - Almen 5; af d.
jiniKd: Sv. Ratti Al - Pax Al; S.H.E.
BI - Sv. Ratti BI; Sv. Ratti Cl
Dierense Boys Cl; Afd. zondag Sv. Ratti
l - S.H.E. 1; Sv. Ratti 2 - S.C.S. 3;
Hercules 4 - Sv. Ratti 3; afd. dames: Sv.
Ratti l v r i j ; Sv. Ratti 2 - Witkampers 1.

Succesvol toneel van
Krato
KRATO, een van de weinige amateurtoneelge/elschappen die Vorden nog
be/it. heeft zaterdagavond in zaal
Schoenaker haar jaarlijkse toneelstuk
gespeeld. Men speelde voor "een volle
bak", want er moesten zelfs stoelen
worden bijgehaald. Voorzitster mevr. H.
Sueters-Sessink was verheugd over deze
opkomst en stelde hierna de spelers en
speelsters aan het toneelminnende publiek voor.
Krato kwam vervolgens voor het voetlicht met de klucht in drie bedrijven
"Een huis vol verrassingen", geschreven
door Johan Blaaser. Er speelden hierin
mee vijf dames en vijf heren. In dit stuk
met talrijke dwaze en dolle situaties
draaide alles hoofdzakelijk om de beide
hoofdpersonen Lucien, vertolkt door
Wim Besselink en Marja (de nicht van
tante Clementine), welke rol Antoinet
Schotman op het lijf was geschreven.
Ook Lucien was bijzonder rolvast. Frederik Fijnman, de notaris (Ab v.d. Mey)
en Theodoor Uitenbosch jr. chef de
bureau (Harry Sueters) kwamen veelvuldig op de planken, maar speelden uitstekend. Dat kan ook gezegd worden
van tante Clementine (Annie RutgersBoerkamp) Marie de werkster (Annie
Geurts-Roelvink), de rechercheur van
politie (Herman Rutgers), Fifo de huishoudster (Yvonne Koers) en Susi het
dienstmeisje (Wilma Nijenhuis-Schut)
die hun rollen zonder haperen uitspeelden.
Regisseur Harry Heuvelink, die zelf nog
even in^j^creatie van Theodoor Uitenbosch ^P?)p de planken kwam, kreeg
met zijn gezelschap een langdurig applaus voor het puike spel. In de pauze
werd een goedgeslaagde verloting gehouden. Voorzitster mevr. Sueters dankte
allen toÉadot voor het prachtige spel.
Medio VPirt zal Krato opnieuw op de
planken komen maar dan met een
geheel nieuw stuk dat gespeeld wordt
voor de buurtvereniging "Kranenburgs
Belang".

In alle klassen zijn fraaie prijzen te
winnen, doordat een aantal plaatselijke
en regionale zakenmensen zich bereid
hebben verklaard een bepaalde klasse te
adopteren.
Aan het toernooi kan worden deelgenomen in de volgende klassen:
— CUP-klasse (Woninginrichting Polman, Vorden) start 13.30 uur
- Tweede klasse (Sporthuis Hulshof,
Zelhem) start 13.45 uur.
- Derde klasse (Super Barchem) start
13.45 uur
— Vierde klasse (Hotel "In de Groene
Jager", Barchem) start 14.00 uur
- Vrije klasse (Camping "De Heksenlaak", Barchem) start 13.30 uur

Het was woensdag 3 janauri een gedenkwaardige dag voor de heer E. J. Vruggink,
huisbewaarder op het landgoed De Wiersse, dat behoort tot een van de acht
Vordense kastelen. Wegens veertig jaar trouwe dienst ontving hy de eremedaille in
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau welke hem door burgemeester
Mr. Vunderink werd opgespeld.

schrijver John Luskin: "Als wij iets
opbouwen laat het dan zo zijn, dat /ij
die na ons komen ons er dankbaar voor
/uilen /.ijn".

De plechtigheid vond 's middags plaats
in de grote salon van het kasteel, waarbij
behalve de heer Vruggink en zijn echtgenote ook aanwezig waren zijn zoon
Dick met vrouw en kinderen, de heer E.
Gatacre, eigenaar van de Wiersse en
familie, evenals zijn moeder mevrouw
Alice Gatacre-de Stuers, de heer J. Kok,
opzichter van het landgoed, jachtopzichter A. Jaaltink, tuinbaas T. Dimmendaal (opvolger van de heer Vruggink die
vroeger hoofd van de tuinen was), en de
heren Ant. Horstman, G^^ouwmeester
en H. Gotink, personee^^n het landgoed in bossen en tuinen.

"(Jij Vruggink hebt hier veel aan bijgedragen en doet dit nog steeds door de
raad, die mijn zoon u constant vraagt.
Wij willen u ook danken voor de zorgen
voor de veiligheid van het huis, dat u is
toevertrouwd. Mevrouw Vruggink dank
ik voor de liefdevolle noaber die u steeds
voor mij persoonlijk bent geweest. Het is
jammer dat uw oudste zoon Henk en zijn
vrouw Renate hier heden niet kunnen
/.ijn, maar zij /.uilen ongetwijfeld met
trots aan u beiden denken. Mevrouw
Gatacre - de Stuers dankte ook de burgemeester voor zijn bemiddeling bij het
verlenen van de ere-medaille. Zij hoopte
dat hij deze onderscheiding nog vele
jaren in gezondheid met zijn vrouw zou
mogen dragen. Zij overhandigde hem
hierna de draagmedaille, behorend bij
de onderscheiding. De heer E. Gatacre
overhandigde mevrouw Vruggink bloemen waarna een toast op de heer
Vruggink werd uitgebracht en men nog
enige tijd bijeen bleef.

Burgemeester mr. M. Vunderink wees
in / i j n toespraak op de vele verdiensten
van de heer Vruggink, diM^i 40 jaar in
dienst was bij de familie^Kitacre, eerst
als tuinbaas, (van december 1938 tot
1961) waar hij als zodanig leiding gaf
aan een zestal tuinarbeiders. Vanaf 1961
bewoont hij een deel van kasteel de

Wiersse, waar hij als huisbewaarder de
taak had te zorgen voor de veiligheid van
het huis. Wegens ziekte kon hem de
onderscheiding niet op de eigenlijke dag
van het 40-jarig jubileum, l december jP
worden uitgereikt. Nadat de burgemeester hem hierna de ere-medaille op de
revers speldde, hield mevrouw A. Gatacre - de Stuers een toespraak, tot de heer
Vruggink en /.ijn echtgenote. Zij dankte
hem voor alles wat hij voor de familie en
de Wiersse had gedaan, ook' tijdens het
leven van het overleden man, Major
W.E. Gatacre. Zij wees hierbij op de
eenvoudige steen, die in het park dicht
bij de Vordense Beek ter nagedachtenis
van haar man ligt. In brons zijn hierop
afgegoten het hakmes en de zaag waarmee hij dagelijks op pad ging om hier en
daar een struik te snoeien of een boom te
fatsoeneren om zodoende de tuin te
onderhouden ook voor de toekomst.
"Op deze steen staan behalve zijn naam,
de woorden van de bekende Engelse

- Damesklasse (Hotel "Meilink", Barchem) start 14.00 uur.
In de CUP-klasse schieten de twee sterkste teams van de verenigingen die zijn
aangesloten bij de Achterhoekse Klootschieters Federatie, de A.K.F.
In de tweede , derde en vierde klasse
spelen de teams die normaliter in de
overeenkomende
klassen
van de
A.K.F.-kompetitie uitkomen.
De damesklasse spreekt voor zichzelf en
in de vrije klasse kan worden geschoten
door teams van campings, bedrijven,
etc.
Middelpunt van alle aktiviteiten is dit
keer de grote zaal van hotel "Meilink"
in het centrum van Barchem.
Evenals de vorige keren wordt gespeeld
op twee parkoersen: de CUP-klasse,
tweede deree en vierde klasse betwisten
elkaar de ereplaatsen op -het parkoers
Zwiep, de vrije en damesklasse leveren
strijd op het parkoers De Wiersse.

Ook zo'n
zin in een
lange
slanke
zomer?
Ons cursus-adres is

Door dat het klootschieten in enkele
jaren een stormachtige ontwikkeling
heeft doorgemaakt, valt te verwachten
dat zaterdag 20 januari enkele honderden klootschieters en -schietsters naar
Barchem komen om in een zestal
klassen uit te maken welk team zich het
sterkste mag noemen.
In de CUP-klasse bestaat de kans dat de
twee sterkste teams van Rapenburg uit
Neede de imposante trofee voor de derde keer in successie winnen. Als dat het
geval is, blijft de eerste Sanne Ribberstrofee definitief in Neede.
Zeker is dat andere deelnemende teams
zullen proberen dit op een sportieve
manier te verhinderen.

Koninklijke onderscheiding voor E. J. Vruggink,
huisbewaarder landgoed De Wiersse

DORPSCENTRUM
Raadhuisstraat 6,
Vorden
ledere woensdag om 18.30 uur
of bel voor meer informatie

Mevr. R. van Vroom
hoven van Wees
tel. 08819 -3071
of 080 - 233609

Dan nü naar
WEIGHT
WATCHERS
¥x>rSlanU>lgvers. De apert.

PRONKZITTING
DE DEURDREAJERS
zaterdag 13 januari in residentie zaal Schoenaker.
Aanvang 20.11 uur-zaal open 19.30 uur

<

met medewerking van:
Prins Gerard de Eerste en zijn gevolg; Hofkapel van de Deurdreajers;
Prinsenkapel De Flamingo's; Hofliederentafel van de Deurdreajers: Buutredner.
NA AFLOOP DANSEN
o.l.v. PRINSENKAPEL

Vordense dammers
aktief
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damcluh DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Sloetjes-H. Graaskamp 2-0, Wansink-Ruesink 0-2. Nijenhuis-Slutter 1-1, LaMKHAAR—TER Beest 1-1, Rossel-Masselink 0-2, Dimmendaal-Wesselink 2-0,
Hulshof-K rajenbrink 0-2, EsselinkHulshof 0-2. Jeugd: H. Hoekman-N. de
Klerk 2-0. L. Stokkers-D. Hoekman
0-2. G. Brummelman-M. Bulten 0-2, A.
Plijter-W. Rietman 1-1, G. Brinkman-J.
v.d. Kamer 2-0, R. Brummelman-H.
Vreeman 0-2, H. v.d. Kamer-D. Hoekman 1-1, E. Bruinsma-E. Brummelman
0-2, R. Bruinsma-B. de Jonge 2-0, L.
Stokkers-G. Brinkman 1-1,A. Plijter-N.
de Klerk 0£2,A. Plijter-H. Hoekman
0-2,R. Brummelman-N. de Klerk 1-1,
W. Rietman-G. Brummelman 0-2, H.
v.d. Kamer-L. Slokkers 2-0. B. de Jonge
-J. v.d. Kamer 1-1. De vier leden van
DCV die momenteel in Arnhem spelen
om het provinciaal kampioenschap doen
het uitstekend. Bij de junioren speelde J.
Masselink remise tegen Chris v.d.
Schaaf (Laren). Aspriranten: Joh. Krajenhrink-Leyer (Huissen) 2-0, W. Wes-

Kaartverkoop (niet telefonisch) t/m zaterdag bij Frans
Kruip, Het Hoge en zaal Schoenaker. Entree f 10,- p.p.
Het borrelbusje rijdt na afloop.

selink-Wisgerhof (Bebbekom) 2-0, R.
Bruinsma-Floor (Lunteren) 1-1, Johan
Krajenbrink heeft hier fraai de leiding
met 8 punten uit vier p a r t i j e n .

touwtrekken
zondag naar Zelhem
Eenentwintig touwtrekploegen /.uilen op
/.omlag 14 januari deelnemen aan een
toernooi dat in het kader van de
wintercompetitie 1978-1979 wordt gehouden. De wedstrijden staan onder
auspiciën van de Nederlandse Touwtrekkers Bond en worden georganiseerd
door de TTV Oosterwijk uit de gemeente
Zelhem. Een en ander /.al plaatsvinden
in 't I immerhuus te Wolfersveen aan de
weg Ruurlo-kZelhem.
In verband met de grote deelname /.uilen
de ploegen in drie poules van elk zeven
teams worden ingedeeld. Men venvacht
felle duels, vooral in de A-poule waar
Vorden -dat tijdens het eerste toernooi
in Beusichem winnaar werd- geduchdte
tegenstand /al krijgen van het Hengelose
Bekveld. Verder verschijnen hiet EHTC
(eerbeek), Oosterwijk, Warken en
Bathmen aan de touwen. In de B-poule
\\as Vorden onlangs ook "heer en
meester" en /uilen vooral de teams van

Oosterwijk (toen tweede) en TC Twente
uit Almelo er alles aan doen om de eerste
plaats te bemachtigen. Erichem, Bussloo en Noordijk lijken hier wat /wakker.
In de C-poule is Bekveld /.eer sterk maar
kunnen Eibergen en EHTC voor verrassingen /orgen. Er /.uilen eveneens een
viertal debutanten aan de start verschijnen als de AC Ruk uit Noord-Holland,
de TTV /waagdijk en de TTV Heure.

Zwemmen
De /.wemjeugd van de Vordense zwemclub heeft tijdens het vijfde deel van de
D-/wemkompetitie het jaar goed inge/et. In totaal werden 10 persoonlijke
rekords verbeterd, waarbij vooral de tijd
opviel van Diana Lammerdink die op
het nummer 100 meter vrije slag meisjes
onder de /.estien jaar haar persoonlijke,
rekord bracht van 1.29.0 naar 1.20.0.
Verder werden eerste plaatsen behaald
op de nummers 50 meter vlinderslag
jongens onder de tien jaar (Han Berenpas); KM) meter vrije slag meisjes onder
de 16 jaar (Diana Lammerdink); 100
meter rugslag dames (Anke Wiltink).
D i se ree Wcserveld en Dianna Vink
klasseerden /ich als tweede, terwijl
Pauline Kip, Heidi Willems, Erik van
Berghenegouwen en Anke wiltink een
derde plaats behaalden in de seies.

Donderdag 18 januari begint onze grote
De grote matenspecialist

Balans- en verbouwingsopruiming

CONFECTIE EN MODE

Met vele koopjes zowel in de confectie
als in onze stoffen afdeling
Nog nooit waren wij zo goedkoop, want wij hebben een groot ruimtegebrek

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN-TEL. 05752-1971

Citroen-dealer
Registeraccountants

AUTOMOBIELBEDRIJ F
Alkmaar
Amsterdam
Arnhem

RUESINK RUURLO

In ons kantoor te Zutphen is plaats vrij voor een

Wij hebben steeds voorradig door inruil alle types Citroen van bouwjaren '72 tot '78 zoals:
CX - benzine en diesel - GS en GS Break, LN, AMI, Dyane en 2 CV6 en diverse andere merken,
zoals:
Austin Allegro 1300
Alfa Romeo 2000 met LPG
Simca 1100
Renault 4, en 16TS
Ford Taunus 1600L
Volvo 164..

Lada 1200
Priricess
Fiat 127
Ford Stationcar
Datsun 120Y Coupe
Kadett .

1976
1975
1973/1974/1976
1973/1975
1975
.1973

Beverwijk
's-Gravenhage Hoorn
Zaandam
Doetinchem Haarlem
leiden
Zutphen
Ede
Hoogeveen
Purmerend

M.B.A.-er

i

die studeert, of de studie zal aanvangen voor
REGISTERACCOUNTANT of S.P.D.

1975
1976
1977
1974
1974
1973

In ons kantoor hebt u de mogelijkheid de ervaring op
te doen die de studie interessanter zal maken en de
de slagingskans vergroot.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door ons
kantoor: IJsselkade 18, 7201 HD Zutphen,
telefoon: 05750 - 1 85 15 of de afdeling personeelszaken van het Secretariaat, Dubbele Buurt 2rd,
1621 JV Hoorn NH, telefoon: 02290 -1 55 46.

Inruil, financiering en leasing mogelijk
Verkoop: Borculoseweg 21, Ruurlo. Tel. 05735-1753

DISCOUNT CENTRUM - RUURLO
10%
korting
op
niet
OPRUIMING!!!
afgeprijsde artikelen
Start donderdag 18 jan Ari 9.00 uur

Zwaar massief eikengekleurd bankstel
bloemvelourskussens van 1995, voor

Massief eiken bankstel met kleine foutjes!
Van 1895,- voor

Eken salonkast 210 breed - zware massieve panelen
van 2175,- voor

1500,1450,1850,-

WEESERBIJ!!!

Ekenkteur discomeubels met platenvakken, lade enz.
Per stuk nu voor slechst

.............................................

Zetfmontage lektuurbakken - eikengekleurd
Nu per stuk

..................................

Slaapkamertapijt - 400 breed zelf meenemen en leggen
Nu per meter voor

....................................................

Zware scheerwollen berber tapijt - 400 breed
! ! ! Normaal 269,-. Nu gratis gelegd per meter .

Jeans spreien 1 persoons
van 49,- per stuk voor

GORDIJNSTOFFEN:
DE BEUK ERIN!!
Per meter vanaf

COUPONS
Per stuk .

3,95
5,-

195,39,29,-

Nog een massief eikenbankstel
met prachtige gebloemde weefstof. Normaal 1995,-.
OPRUIMINGSPRIJS

1695,-

... stunts... stunts.. stunts.. stunts.. stunts.,
EEN GROEN TRANSPARANT GELAKTE

100,ROTANSTOELEN
99,HANDWEEFTAFELKLEDEN
40,VLIEGENGORDIJNEN met foutje
10,79,EETHOEK

Compleet

DONKERBRUIN VAN 195,-VOOR

PER STUK

t

PER STUK

239,25,-

i

DIVANBEDJES GRENENBRUIN

80x190-PER STUK.

» SLECHTS 1 STUNT PER KLANT «

„STOFFENBOETIEK
Wees er dus snel bij
van de meeste aanbiedingen
slechts 1 stuks aanwezig

Dus echte opruiming!

Dorpsstraat 29 - tel. 05735-1361

tt

Coupons voor
VELE VELE KOOPJES!!

HALVE PRIJZEN

ALLE RUITSTOFFEN „,,,

20% KORTING !

VERDER OOK HIER 10% KORTING, beha,ve OP
nituren en afgeprijsde artikelen!

Wij
maken
schoonschip
START 18 JANUARI

Modecentrum Teunissen - Ruurlo
DAMESMODE

HERENMODE

AFD. JEUGDMODE

IVI3ni6IS nu spotgoedkoop
alleen klassemerken ........... vanaf

KOStUUmS

De laatste manteltjes

De laatste coatjes nu vanaf 59,00
Bontjasjes
vanaf 75,00
Suede jasjes
vanaf 1 25,00
Japonnen
vanaf 39,50

KOlDertS

vanaf 69,00

Pantalons

vanaf 25,00

vanaf 1 49,00

vanaf
BlOUSSOnS

vanaf 25,00
vanaf 10,00

Suëde jassen

vanaf 149,00

vanaf 15,00

Pullovers en vesten vanaf 15,00

30,- 39,50
39,50
25,00

KOOPJES
in FOUNDATIONS
HUISHOUDTEXTIEL
en LINGERIE

vanaf

uu
89^00

vanaf 69,00

25,00

vanaf

vanaf 69,00

vanaf 49,50

Pantalons

vanaf

10% KORTING
op alle niet afgeprijsde artikelen vanaf
18 januari

Jurkjes en overgooiers IQ en
^

' ^^^

Tinneroy pantalon vanat 25,00
Pulli's en pullovers

vanaf 7,50

Wooncentrum Teunissen- Ruurlo

RUURLO

Vrijdags koopavond!!!
's Maandags gesloten
's Woensdags DE HELE DAG OPEN!

Op alle niet-afgeprijsde goederen

10%
KORTING
Ook op toonzaalmeubelen

TAPIJT UIT VOORRAAD!!! SLAPEN? VAN DEZE PRIJZEN HOEFT U NIET WAKKER TE LIGGEN! !
m slaapkamer tapijt H cm breed meeneempnjs 29,Matrassen RQ
POL kUSSenS gebloemd

Slaapkamer tapijt velours Donkerbruin van 97, nu voor 79,Zuiver wollen
WOONKAMER

Alle maten 90x190 ........ vanaf O«f ,"

DeSSO tapijt Andros voor woon- en slaapkamer

69,-

Nu per strekkende meter voor .

Veren kussen Per stuk

- fauteuils
- TV kasten
- ladekasten

EXTRA LAAG GEPRIJSD!!! Laat u hierin adviseren

EEN PERS. BEDJE
Met onderlaag, matrasdek,
matras, deken, kussen . . .
195,-

BANKSTELLEN

Kwaliteit movie in goudbruin en groen.
Nu per meter

2 + 3ZITSNÈGRERIB
1295,- Nu voor

Coupons velours

995f'

EIKEN GEBLOEMD

kOllmg

Vitrage's
en overoordijnen
ongekende lage prijzen

2 x 1 + 1x3 zits

ZWAAR EIKEN

99bf-

-I-MTA

Met losse kussens. Speciale prijs.. l /OU,•

Zrt slaap-element ideaal voor ioge s
Nu voor..

Diverse slaapkamers en bedden - HAAL UW VOORDEEL

WAND- EN
l EETHOEKEN
589,SALONKASTEN
HOE BESTAAT HET
4 stoelen (biezen mat) met tafel ..

VITRINEKAST EIKEN

795,-

4 stoele" eiken draion bekleed

559,-

Wandmeubel „Gouda"
160 cm breed eiken

EIKEN Royaal gestoffeerd met brede

Oud-holl. kussenkast

rib. Heerlijk zittend.
Nu voor

Bergmeubel SPOTPRIJS . 797,50

Nu voor

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.
Onze kollektie bestaat uit o.a.:

* kaaskasten - wandmeubelen
* bankstellen - eethoeken
* dekenkisten - salontafels
alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek worden voldaan.

BIJENHOF's RIJNHOUT BEWERKING
Industrieweq 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

al vanaf 29,50

Diverse kwaliteiten donsdekbedden

67,50

meer dan 50%

89.'

TEVENS AFGEDEKT MET SCHAPENWOL
diverse soorten

overgordijn

- kleinmeubelen

65,00

DekenS 1 pers. wol 69,- 2 pers
MERKDEKENS

S. G. 40tweezijdig-doorgestikt
15 cm hoog ^ OO
Vanaf.......l WW,

Velours-

VELE
KOOPJES m

33,00

Dekens 1 Pers acryi29,95 2 Pers

KEUKENTAPIJT

Nu .

17,95

Per twee stuks

S. G. 35. Tweezijdig-doorgestikt
14 cm hoog

200 cm breed
Diverse kwaliteiten en dessins. N u . . .

Perzen 70x140

9,95

Per twee stuks .. l /,UO

•/valiteits merk-matras
„VERSAILLES":

109,-

TAPIJT 400 cm
Meeneemprijs
Per strekkende
meter..

Per stuk

vraag introduktiekaarten of maak 'n afspraak
Wij gaan graag met u mees

START 18 JANUARI

DIT IS PAS OPRUIMEN TEGEN STUNTPRIJZEN - KORTINGEN TOT 60%

Bouwmaterialen H. V.
LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode
Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat-Tel. 1553.

Royale hoekkombinatie
Bekleed met een soepele kwaliteit
rundieder
Normaal: 2875,-

Zolang de voorraad strekt

^4üOf

Salontafel met plavuizen . . 498,-

Zwaar massief eiken bankstel met rundlederen bekleding
Klassiek gestoffeerd bankstel (groot model)
Modern bankstel 3-1-1 met zware acryl velours
Wandmeubel 2,40 m breed met massief eiken front
Moderne verchroomde eethoek (tafel 0 120 cm)
Diverse moderne eetkamerstoelen vanaf
Bejaardenfauteuils - massief eiken vanaf
Slaapkamer ledikant 140 x 200 met bovenbouw
Bijpassende 3-deurs linnenkast
Tienerkamer bestaande uit: ledikant, nachtkastje + secrétaire
Kajuitbed in grenen struktuur
Boekenkasten in grenen struktuur vanaf
2-deurs linnenkasten Vi-hang Va-leg diverse kleuren
zie verder onze etalages

nu nog voor de oude prijs
tot 31 januari

HOLTSLAG

HELMINK B.V. VORDEN

Opruimingsprijs:

KEUKENS

r-3975^ opruimingsprijs 2995,
.3376^ opruimingsprijs 2275,•
,4768^ opruimingsprijs 1375,JZ§95p"opruimingsprijs 1998,~4068r- opruimingsprijs 398,opruimingsprijs
95, •
opruimingsprijs 265,opruimingsprijs 698,opruimingsprijs 370,opruimingsprijs 298,opruimingsprijs 149,opruimingsprijs 65,opruimingsprijs 148,-

Gratis
kleurvergroting
1 3 x 1 8 en 13\13
Bij afhalen ontwikkelen afd r u k werk.
DROGISTERIJ

HELMINK

In 't Centrum van Vorden
Zutphenseweg 24 - Vorden
Tel. 05752-1514

De opruiming begint
donderdag 18januari

Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal

* Prima service en garantie
* Opslag mogelijk

DIT IS PAS OPRUIMEN TEGEN STUNTPRIJZEN - KORTINGEN TOT 60%

Occasions door inruil verkregen:
FIAT 126 Geel
FIAT 127 Diverse kleuren
FIAT 127 Spec. 2-drs. 3-drs
FIAT 128 2-drs. Geel
FIAT 128N 2-drs. 4-drs
FIAT 128N 2-drs. met schade.
3000 km gelopen
FIAT 131 1600spec. 2-drs.
Oranje, zeer mooi
Mazda 818 Coupé, Rood
Mazda 323 14000 km
Diverse wagens om op te knappen.

1973
1974-75-76
1976-1977
1972
1977
1978
1977
1974
1977

FIAT 132 - 2000
Nieuwste uitvoering demonstratiewagen,
Groen metallic, zeer mooi..
1977

De Olde Meulle

1. De Bovag-garantie

I a . v. d. W n l , Dorpsstraat 9,
Vnrdi'n - T e l . 1301.

2. De Fiat garantie

WANDISOLATIE:

3. Omruilgarantie
6 maanden

glaswol, steenwol, houtwolcement,
dupanel,
tempex, alkreflex, roofmate, optalanplaten.
Al deze materialen uit voorraad leverbaar.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B. V.
Spoorstraat 28, Ruurlo

aaaa
Autobedrijf TEGER B.V.
Ruurlo*- Stationsstraat 18 - Telefoon05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag geopend van 08.00 tot 21.00 uur.

EIGEN MERK SIGAREN

Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet d u u r .
Vanaf 50 s t u k s voor . . ƒ 12,50
SKiARI'NMACiA/.IJN
„DE OLDE MEULLE"

Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.
„STENDERKASTEN"

e

aaaa

een goede bolknak
50 stuks
ƒ16,50
Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"

Fa, v. d. Wal. Tel. 1301.

Voor Preüy-markt, hebt u
spulletjes voor ons? geeft niet
wat het is! U doet de
zwemclub er een plezier mee.
tel 2523 en 't wordt elke Ie
'zaterdag van de maand
gehaald.

Dansen leren
BIJ DANSSCHOOL

Th. A. Houtman
Inschrijving nog mogelijk
a.s. zaterdag van
19.00 tot 20.00 uur
Dorpscentrum - Vorden
CURSUS HERSCHOLING
± 16 lessen.
voor verloofden en gehuwden

DAMES GEVRAAGD
voor de cursus zilver balroom.
Zaterdag van 19.30 - 21.00 uur.

Inschrijfgeld f 5,-

Donderdag 18 januari a.s. begint onze

Het hangt weer voor u klaar,
komt u maar
D'r zijn van die momenten, dat de mode op z'n voordeligst is.
Nu bijvoorbeeld. En dat betekent: niet dralen maar ogenblikkelijk
profiteren. Kom snel, want nu hangt het voor u klaar. Als u te lang wacht
bent u misschien te laat.

opruiming
's morgens 8.00 uur

EEN DIEPTEPUNT
IN PRIJS
'N HOOGTEPUNT
IN KOOPJES

LAMMERS

MEUBELEN TAPIJTEN

LEDERWAREN

Burg. Galleestraat26, Vorden -Tel. 1421

Aan de top van de

TAARTENPARADE

stond het afgelopen jaar onze

bitterkoekjes
rumtaart
DIT WEEKEND IN DE REKLAME
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat - Vorden - Tel. 1750

De opruiming begint 18januari

SPECIALITEIT:
ZWANENHALZEN

11 januari 1979
40e jaargang nr. 44

Derde blad CONTACT - VORDEN

Seezo uniformen bestaat 75 jaar

De fabriek van Seezo uniformen (Th. F. Seesing en Zonen bv.), gevestigd in
Keyenborg in de gemeente Hengelo in Gelderland bestaat in 1979 75 jaar. Dit feit
zal met enig feestvertoon worden herdacht, omdat het tenslotte heel bijzonder is,
dat een bedrijf zich in de moeilijke confectiemarkt in ons land zo'n lange tijd
staande heeft weten te houden. En bovendien kans heeft gezien om /'n omzet
steeds te vergroten en het produktie-apparaat permanent te vernieuwen.
In het fraaie landschap van de Achterhoek wordt de fabriek van Seesing begrensd door vruchtbare akkers. In het
efficiënt opgezette gebouw werken zo'n
40 personeelsleden in vaste dienst, aangevuld met zo'n 40 parttimers in piekperioden. De orderportefeuille van het
jubilerende bedrijf is goed bezet met
grote en kleine oders in uniformkleding
voor onder meer muziekgezelschappen,
bedrijfsuniformen, brandweerkleding
en vele andere soorten bijzondere

beroepskleding. Er worden regelmatig
speciale opdrachten uitgevoerd voor
bijvoorbeeld brandwerende kleding
voor Marine en Luchtmacht.
SPECIALISATIE
Reeds geruime tijd heeft deze kledingindustrie zich volledig gespecialiseerd op
het gebied van uniformen, hetgeen ook
haar grote kracht is. Door het aanschaffen van moderne apparatuur en het
regelmatig investeren en vernieuwen van

het produktie-apparaat kan Seezing en
Zonen zich nu na driekwart eeuw een
van de modernste speciaalbedrijven in
ons land noemen in haar vakgebied. Dit
is ook de reden van de gunstige positie
in een bedrijfstak, waar vele andere
bedrijven het al hebben moeten opgeven.
De huidige direktie, die wordt gevormd
door de heren drs. G. T. M. Seesing en
J. H. T. M. Seesing, is de tweede generatie van de oprichter, de heer Th. F.
Seesing, die in 1904 in Keyenborg een
eigen kleermakerij stichtte. Dat was het
begin van de onderneming, die na een
snelle groei werd uitgebreid met een
detailhandel, terwijl in een later stadium
de herei^^n jongenskostuums meer
fabrieksmatig werden vervaardigd. In

Winterprijsvraag
Hi-Fi studio Vredegoor te Steenderen

DOETINCHEMMER WINT KLEURENTELEVISIE
De heer Kusters uit Doetinchem heeft de hoofdprijs gewonnen in de Winterprijsvraag van Hi-Fi Studio Vredegoor. De heer
KLISTERS (rechts op de foto) kreeg de prijs onverwacht uitgereikt op zijn werk bij Aviko, door de heer Vredegoor.
De winnaars van een electronisch horloge waren: B. Huis in 't Veld, Baak; A. Wentink, Steenderen; P. Papperse, Doetinchem; J. Groot Jebbink, Vollenhove en W. de Boer, Steenderen.

de late twintiger jaren werd overgegaan
tot de stichting van een afzonderlijke
confectiefabriek, terwijl de winkel door
een der zonen werd voortgezet.
MECHANISERING
In samenwerking met enkele zonen van
de oprichter, die tot het ^feijf waren
toegetreden, werden voorrrc tijd zeer

moderne elektrische aangedreven naaien
speciaalmachines
in gebruik
genomen.
Er werden Eskey werkkleding en Seezo
heren- en jongenskleding vervaardigd.
Tegenslagen bleven Th. F. Seesing en
Zonen overigens niet bespaard: in 1939
brandde het bedrijf geheel af en in de
oorlogsjaren 40-45 liep de produktie
steeds verder terug, terwijl de fabriek in

FOTOSTRIP.
VERHAAL
En dat lukte, want als je rondkijkt op zo'n streekmarkt ontdek je allerlei boeiende figuren, die best
een foto waard zijn. Zoals deze: een in het vak
doorknede koopman bekijkt met kritische blik
een pony. De eigenaar probeert het beestje aan de
man te brengen en kijkt hoopvol naar het gezicht
van de handelaar. Echt een plaatje, dat uit het
leven is gegrepen. Ik was er, toen ik deze afdruk
zag, best mee in m'n schik. Maar op die markt zelf
ging ik rustig door op zoek naar nog meer fotomotieven.

Die hadden te maken met de karakteristieke
gezichten van de marktbezoekers: boeren uit de
streek, die er gelukkig geen enkel bezwaar tegen
hebben als je ze, ook van wat dichterbij, fotografeert. Tussen al die mensen doorlopend knipte
ik hier en daar af. Toen ik de afdrukken kreeg,
koos ik deze foto uit: het portret van een boer in
druk gesprek met een bekende, 't Is (vind ik) een
geslaagd plaatje en een mooie herinnering aan een
gezellig dagje uit met een bezoek aan een
fotogenieke ponymarkt.

UNIFORMEN
In de jaren 1955/56 werd een begin
gemaakt met de vervaardiging van
uniformkleding (toen nog vooral in het
onderbezette seizoen), hetgeen zich later
ontwikkeld heeft, tot een van de voornaamste peilers waarop het bedrijf rust.
Door het steeds handhaven van een uitstekende kwaliteit en een goede pasvorm werder de Seezo-uniformen snel
een begrip in ons land. De kledingmakers zijn bij Seezo voortreffelijke
vakmensen, die garant staan voor een
duurzaam kwaliteitsprodukt, hetgeen
vele gebruikers van de uniformen in de
praktijk hebben kunnen ervaren.

Van groot belang is het feit, dat Seezo
niet alleen de uniformen levert, maar
ook alle daarbij behorende accessoires,
zoals overhemden, stropdassen, schoenen, onderscheidings-tekens, mutsen en
petten en alle min of meer kleurige
zaken, die een uniform kompleet maken. Vele grote muziekgezelschappen fn
het hele land zijn door Seezo voorzien
van totale aankleding, waarvoor men
zich in de showroom bij de fabriek in
Keyenborg eerst heeft kunnen oriënteren. De opdrachten worden steeds uitgevoerd via het succesvolle maat-confectie-systeem.

FOTOSTRIP.
VERHAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik
Er zijn van die vaste foto-regels, die onuitroeibaar zijn. Eén van die
regels is bijvoorbeeld, dat je als fotograaf' altijd de /.on in je rug moet
hebben. Dat was ooit eens waar, want toen was fotograferen vooral een
kwestie van: alle licht benutten. Nu is het anders: de films zijn verbeterd
en een maximum aan licht is niet meer nodig. De zon aan de zijkant of als het even kan - iets van voren, dat is een regel, die vaak voor leuke
foto's kan zorgen. Nog zo'n verouderd foto-principe is: zorg dat de
horizon ongeveer in het midden van de foto komt. Dat geldt dan voor
foto's, die in de vrije natuur worden genomen, omdat daar de horizon
meestal zichtbaar is. Die regel is hierboven toegepast.

In juni 1949 werd het volledig herbouwde fabrieksgebouw met een groot feest
in Keyenborg officieel in gebruik genomen en alle bezoekers spraken hun
bewondering uit over de moderne opzet
van het geheel.

Recent werd door de direktie besloten in
1979 een beduidende uitbreiding van de
produktieruimten te realiseren om aan
de stijgende vraag te kunnen voldoen.

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
eenfoto-drieluik
Een vakantiedag in eigen land. Zo'n dag, waar je van alles mee
kunt doen: er een echt lui dagje van maken of er op uit trekken. We
deden het laatste. Lekker een beetje toeren door een mooie streek,
ergens een pannekoek eten en wat winkelen in een onbekend dorp.
Bij dat laatste boften we, want er was in dat dorp net een
ponymarkt aan de gang. Als ik zoiets zie krijg ik altijd de
fotokriebel. Al gauw liep ik dus met de kamera in de aanslag om
een hoekje van die markt in beeld te brengen. Dit is het resultaat
van die eerste opname. Het bleek erg moeilijk om er vanaf de
begane grond wat tekening in te brengen. Er was vast wel een beter
resultaat mogelijk.

het laatste oorlogsjaar door de bezetter
volledig werd verwoest. Steeds opnieuw
werd echter vol vertrouwen aan de
herbouw gewerkt en met veel succes is
men erin geslaagd het bedrijf nieuw
leven in te blazen.

Maar met alle permissie: 't wordt dan wel vaak een
wat saai plaatje. In elk geval geen toto die er u i t springt. Dat idee hadden we ook toen we deze opname maakten. Omdat het smalle paadje door de hei
op de voorgrond meer kontrast leek te hebben met de
bloeiende hei. richtten we de kamera naar beneden.
Dat lijkt al beter, ook al is de horizon nu bijna bovenin
de toto gekomen. De foto "vertelt" iets, er zit diepte
in en je oog kan door het beeld dwalen en steeds iets
ontdekken.

Toen we daar zo stonden, keken we n a a r d e lucht. Er
was 'n mooie wolkenpartij, die vooral in kleur erg
goed u i t k w a m . Toen we daar een foto van m a a k t e n ,
/akte de horizon tot onder in het beeld. Toch werd het
een goede foto. Waaruit blijkt, dat de plaats van de
horizon er eigenlijk helemaal niets toe doet. Het gaat
e r o m of die foto je hoeit, of de foto iets te vertellen
heeft en je er met plezier naar kijkt. - Laat de wereld
om je heen zien op z'n mooist. En vergeet die horizon
dan maar gerust.

Ter gelegenheid van het 75-jaar bestaan
en het feit, dat het bedrijf 40 jaar geleden werd omgezet in een naamloze
vennootschap (thans bv), worden diverse commerciële aktiviteiten georganiseerd. Maar ook op cultureel gebied
gebeurt er het een en ander, zoals het
grote jubileum-concert voor de dorpsgemeenschap in de Johannes de Doperkerk in Keyenborg. Dit evenement vindt
plaats op 13 januari a.s. met een optreden van het Ettens Mannenkoor. Op de
grote Muziekbeurs, eind januari in de
Utrechtse Jaarbeurs, komt Seezo Uniformen met een grote jubileum-stand.

En ü, wat zoekt u
bij de Amno Bank?
•F

Knettergekke prijzen
tCHfHN dl

^amtiss&mmto^

schooldermcift
raadhuisstrut tel 1367 vorden

Begint dit jaar met een overdonderend

prijzen-festival
mode-bewust-zijn
met
textiel en modo

/chooldermciA
'a»dh..!jUs»t t»L1J67 vdfden

„Ik heb hier een aantal
verzekeringen lopen. En dat doen ze
reuze aardig. Zo adviseerden ze mij
onlangs om m'n inboedelverzekering
automatisch in de pas te laten lopen
met het stijgen van de prijzen.
Met index noemen ze dat."

amro bank j
Dorpsstraat 24
RUURLO

Raadhuisstraat 1
VORDEN

Aannemersbedrijf

Rondeel B.V.
Ruurloseweg 34
Hengelo (G.).
tel. 1677-2621-2666

Spalstraat 11
HENGELO

Nutsdepartement
CURSUS
Hindelooper schilderwerk

/chooldermon
rudhunsttraat UL1J67 v<xü*n

Vol dankbaarheid en vreugde
geven wij u kennis van de geboorte van onze dochter en
zusje
ANNACHRISTINA
We noemen haar
CHRISTIEN
Henk Vaags
Marietje Vaags-Oltvoort
Wilma en Marieke
Wij wensen u in 1979 veel heil
en zegen
7251 XT Vorden,
4 januari 1979
Het Hoge 11
Mede
namens Margaret,
Petra en Nieke danken wij u
voor de bijzondere attentie bij
gelegenheid van ons huwelijk
Jan Waltmans
Annie WaltmansSchoenaker
6438 KJ Oirsbeek, januari
1979
Beethovenstraat 4
Langs deze weg
iedereen hartelijk danken
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeau's die wij bij
ons huwelijk hebben ontvangen
P. Hogers
W. Bogers-Eggink
Vorden, januari 1979
Hoetinkhof 83

New Four
Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Werkster gevraagd, voor
enkele uren per week.
Leuverink, Burg. Galleestraat
4, Vorden. tel. 2733

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies

PONGERS
Ook in het nieuwe jaar bent u
met een merkfiets beter af.

Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749

Aanvang der cursus donderdag 25 januari a.s.
's middags half twee in het Dorpscentrum.
Barink, Nieuwstad 26
- De cursus bestaat uit 6 lessen van

Gevraagd:

2 uur;

Metselaars
en aankomend

metselaars

- Kosten f 35,- + materiaal (het materiaal wordt verzorgd door de cursusleidster)
Opgave graag vóór 19 januari a.s. bij Mevr. Hesselink,
Molenweg 15. tel. 1555.

Te koop AANGEBODEN:
een wengé wandmeubel 250 x
190 cm. H. Groot Roessink,
Hengeloseweg 9, tel. 1437
Te koop: hoge Noren, maat
36 ƒ 25,-. Het Vaarwerk 12,
Vorden
Aangeboden: 2 electr. wandkachels; l oliehaard + 200
liter-tank; 4-pitsgastoestel, l
kinderledikant -f kommode.
Kruisdijk 3, tel. 2383.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN
DAN

BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

EXPORT.

JONGE DE KUYPER

12,95

JONGE GANZEBOOM

11,45

Te koop: trapnaaimachine,
merk Pfaff. Antiek houten
ledikant.
Fam. Stieding, De Boonk 37,
Vorden. Tel. 2674.

SONNEMA BEERENBURG

12,45

Te koop: Renault 4, bj. 1974.
Tel. 05752-1403.

KORENAER .

BESSEN-JENEVER

9,95

Wij maken van oud
weer nieuw
- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan
l,
telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zaterdags van 8 tot 12.30 uur.

COMPATAZ SHERRY

4,95
Slijterij - Wijnhandel

MEDIUM DRY — FINO — CREAM .

SMIT
Telefoon 1391

Wij zoeken een ervaren,
tijdelijke part-time

Welkoop biedt ^p
ruime keus... | »••
kijk maart

verkoopster

VWJI'fa27<JAM<ARi fAN

voor de periode van
14 februari tot + 15 juni

'clkoo|t

elkoop

Damesmode en stoffen

^

WELKOOP GEREEDSCHAP AANBIEDINGEN... GOED ^mÊ^B^f
BEGIN VAN EEN GESLAAGD KNUTSELJAAR!
^! l ^ ^
Soldeerrevolver

Pompschroevedraaier
V
Degelijk Westduits fabrikaat. Met transparant handvat en instelling voor
linksen rechts draaien. Compleet met 2 rechte ^
schroevedraaierbits, 2 kruiskoppen en 1 boortje, l
Normale prijs2S#5 Knalprijs
Vijlen set
NicholsonS-delige
vijlenset.Handbasterdvijl 8", rondbasterdvij!8"en
normalezaagvijlG"
Normale prijs
22^5 Welkoop
aktieprijs

Hobbymes
Wabeco verstelbaar hobbymes, compleet met
5 verschillende messen.
Normale p rijs JW5"

Welkoop aktieprijs

Kabelhaspel
Kabelhaspel
met 20 meter
3-aderige
vinylkabel,
voorzien
van2randgeaarde
contactdozen?
Normale prijs.3&ÜÖ
Welkoop
aktieprijs

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

ELM soldeerre vol ver m et
r.v.s. stift,
opwarmtijd max.
5 seconden. Voorzien
van ingebouwd lampje.
Normale prijs
29^0 Welkoop
aktieprijs
Rommelbox
Verlegen om
dat ene schroefje, moertjeof
boutje?
Kijk even inde
rommelbox,
10 tegen 1
'hebbes!..'
Normale prijs

Gevraagd
een vakbekwaam of aankomend

15?

timmerman en
een metselaar
AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS B.V.
Hengelo (Gld.)-tel. 1729
Vorden -tel. 6648

14r75

Welkoop
aktieprijs

wclkoop

Welkoop Meeënhoek
Chroomvanadium stalen waterpomptang, lengte 240 mm,
met rillen 12.55Kabelhaspel met 10 metervinylkabel 2
contactdozen 18.95 Universeelschaar voor het knippen
van karton, blik, leder enz. 17.25
Soldeeraccessoi res:
Soldeer, zowel massief als met harskern 0.83 Soldeervloeistof, f lacon 125 g ram 3.15 Purina soldeerpasta,
100gram 1.95Tinsoldeerdraad 1'/z mm 3.30
Beugelzaagmet naadloze buis, lengte zaagblad 30" 18.25
Boombijl 2000 gram essen koevoetsteel 90 cm 35.65
Diverse modellen zakmessen, vanaf 5.10 Aanmaakblokjes,
28 stuks per doos 1.80 Openhaardblokken 2.95.

Extra voordelige
aanbiedingen

altijd alles voor tuin, dier, hobby en doe- het-zel ver

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Cox d'Orange 3 kiio

II98

Sla 2 kroppen

l 25

Navelsinaasappels 10 voor.. 2/9
Zuurkool (succes) 500 gram .
BLOEMEN HOUDEN VAN

Adverteren doet verkopen

.OO
MENSEN///

Boeket tulpen 7stuks

O/ O

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET
18 t/m 27 januari

VELE RESTANTEN
jacht- en sportartikelen

Kleine prijsjes
• I I t geschreven
KLEINE PRIJSJES IN ONZE

o.a.
-TRAININGSPAKKEN
- SPORTSCHOENEN
-OVERHEMDEN
-TRUIEN EN VESTEN
- LAARZEN

<r«rfs

Jotltrtfftndl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Dameslaarzen deer)
Damesschoenen

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

BROOD
elke dag vers,
dat is brood van de bovenste
plank, natuurlijk van uw
WARME BAKKER

OPLAAT

NU VANAF

Herenschoenen
NU VANAF

J. J. Dijkerman

Wapen- en sporthandel

Martens

NU VANAF

Bloemen- en groentespeciaalzaak

W eekendreklame:

Tompouzen

:

Jongensschoenen

Tel. 1373 - Dorpsstraat 11, Vorden

NU VANAF

Kinderschoenen

GOED LEZEN

MET STEUNZOOL VANAF

van 23 januari t/m 3 februari is onze

We beginnen donderdag 18 januari a.s.

optiekafdeling (brillen)

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstandigheden . géén onderhoud . binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
ündeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

GESLOTEN
.
logerie goud & zilver optiek
Spalstraat 27 — Hengelo — Tel. 05753-1771

0000

Er blijft geen prijs overeind
en de duurte gaat plat!!

18 januari
TAPIJT- EN MEUBEL
SHOWROOM

bij

de

GROENLOSEWEG 9 - RUURLO - TELEFOON 1239

Draayer's Shop Centrum

PROFITEER VAN DE VELE KOOPJES O.A.:

BEWIJST HET WEL
•

Radio, TV, HiFi

Snelkomers

eerst!

zuiver wollen
wonen dekens
Zuiver

Weer volop

stencilpapier
Formaat A4 - 80 grams
Per pak a 500 vel

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

1 pers. Nu

l f f «Jf"

22persoons
persoons- -nunu

17QR

Draion dekens

l * w%lf"

1 persoons - nu

Eiken slaapkamer

1RQR

Draion dekens

l OOUf"

QQ nn
%l«lf Uw

Groene dralonstof - van 2570,-voor

qyi rn
O^f%MJ

rn m

2 persoons - nu

«lUfSMI

Eiken TV-kast

Plaids Draion

Van 851,-voor

Per stuk .

Nylon slaapkamertapijt

Veel couponnen gordijnstoff en

MEENEEMPRIJZEN
400 breed - Per meter.

Kunstgebittenreparaüe

:

Zonder kast - van 2854,- voor

RAADHUISSTRAAT 2 - VORDEN - TEL. 05752-2124

Ter dekking aangeboden:
Kleurdwerg marter mid. s. zilverv.; Rood oog Pool; en
Vlaams Reus. Haaskleur; bekroond met F. + Z.G.
D. Klein Geltink, Schuttestraat l, 7251 MG Vorden.

4 -j-jr

2-zïts en 3-zitsbank

bBHOOBBBHBBBBBBDBBODaeOeQPBBaHBPDOOBDd

Drogisterij
TEN KATE

Bankstel 3-2-1 combinatie
Bruine stof - van 2490,- voor

« !!!LET OOK OP ONZE FOLDER !!!«

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

1990,-

Zuiver wollen dekens

Gebloemde stof - Van 2846,- voor

Bankstel 3-2-1 Combinatie

• Elektrische apparaten
• Speelgoed
• Huishoudelijke artikelen

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"
Grote sortering
Rookartikelen
Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden.Tel. 1301.

ANKERSMIT

25f- 35f-

17,50

met kortingen tot 50%

Couponnen tapijt
ZEER VOORDELIG!!

doe nu uw voordeel!!

Tot ziens 18 januari om 8.30 uur

t/m 3 februari 1979 (bij contante betaling)

5,excl. btw

c&r

Verder geven wij op alle niet-afgeprijsde goederen

10% KORTING!

'T WOORD ZEGT T
AL: VOLKOKFJV
In goed gebakken volkorenbrood zijn alle weldaden van
de tarwekorrel behouden: de kracht van de kiem, de
brand- en bouwstoffen, de mineraalrijke zemelen die
óók nog onontbeerlijk zijn voor een goede spijsvertering.
Volkorenbrood is het volkomen brood. Uw Echte Bakker
bakt het beter....

7250 AA Vorden. Postbus 22.
Nieuwstad 12. Telefoon 05752-1404.

.ASSELT
Zutphenseweg

Vorden Telefoon 05752-1384

Sigarenmagazijn

„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor
LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

OPRUIMING
BEHANG 1979
Per rol vanaf
Natuurlijk bij

VLOERISOLATIE:
vermiculiten,
glaswol,
steenwol, dupanel, tempex, roofmate, klinkerisoliet, duroxplaten

FAMILIE-

Al deze materialen uit voorraad leverbaar

HOLTSLAG

DRUKWERK?

f 0,50

J. M. UITERWEERD
Meester schilder
Ruurloseweg 35, Vorden
Tel. 05752-1523
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle

Wat is tien cent?
ƒ 4,40 op 40 liter tikt aan
bij
KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden

geboortekaarten

huwelijkskaarten

Dorpsstraat 9-Tel. 1301
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eg-gink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28, Ruurlo.

Jong echtpaar zoekt met
spoed voor i l jaar woonruimte met kook- en wasgelegenheid. Tel. 05753-1550.

SPOTKOOPJES

verlovingskaarten

overig familiedrukwerk

in nieuwe en gebruikte
- haarden
- kachels
- kookplaten
- schaatsen
- droogautomaten
- centrifuges
Inruil mogelijk.

D. JANSEN

KOM

iNSPRAl iN

Bleekstraat l, Hengelo.
Tel. 05753-1360

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 21A uur.
ƒ 2,85 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

DAKISOLATIE:
glaswol, steenwol, hwc,
dupanel, tempex, roofmate, opstalanplaten.
Al deze materialen
voorraad leverbaar.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B. V.
Spoorstraat 28, Ruurlo

postbus 22 - 7250 aa vorden

Contact
Uw blad
voor het
plaatselijke
nieuws

