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„DE KEIZER" DOET AFSTAND VAN ZIJN TROON

PARDUS DE LAATSTE „OUDERWETSE" KRUIDENIER
IN DE KOM VAN VORDEN
Wim Pardijs moet er nog wel even aan wennen nu hij de dagelijkse gang van zijn woon-

huis aan de Kerkstraat naar de winkel in de Dorpsstraat niet meer behoeft te maken.

Dezer dagen besloot hij definitief een punt te zetten achter het vak kruidenier, waarmee
dan tevens de laatste bedieningszaak (niet te verwarren met zelfbediening) in de kom
van het dorp Vorden is verloren gegaan. Met andere woorden een stukje nostalgie ver-
dwijnt. Pardijs was namelijk nog zo'n kruidenier waar de kaas eigenhandig werd ge-

sneden en waar je bijvoorbeeld kandijsuiker kon kopen.

In al dde jaren heeft Pardrjs vrijwel dezelf-
de klantenkring g<elhad. „Ik heb er zelfs bij
die vanaf de beginperiode klant zijn. Wil je
wel geloven dat er een paar stonden te
snikken toen we vertelden dat we ermee
ophielden," zegt mevrouw Pardijs.
^Moede nu moet je ophouden," zegt de
heer des huizes dde het toch zo op het oog
een beetje te kwaad krijgt bij deze ontboe-
zemingien van zijn vrouw.

Wim Pardijs heeft zicih in al die jaren ook
verdienstelijk gemaakit voor ondier andere
de wlnkedieraverieniiginig, waarvan hij één
der medeoprichter is. M de Dorpsstraat is
Pardijs bovendien 'n geliefd persoon. Voor-
al wanneer er een feestje in het verschiet
is dan weet ,,I>e Keizer", zoals zijn bijnaam
luidt, altijd wel iets origtineels te bedenken.
Dat dtiit alles door de buurt enorm is ge-
waardeerd heeft hij de laatste dag dat zijn
winkel open was, goed gemerkt.
Toen PardJJs namel'ijik 's morgens bij zijn
zaaik kwam was er een grote boog gemaakt
met een bord „Hiulde aan het Keizerlijk
paar". En dat was nog niet alles, 's Mid-
dags kwam de muziekvereniging Concordia
de Dorpsstraat ingemarciheerd. Pardijs en
zijn vrouw werden in een wagentje geizet
en daar ging de stoet in triomf door het
dorp. „Met te geloven," zegt Pardijs die

W. Pardys
zal wellicht
meer tjjd krijgen
om de bilj art-
sport te
beoefenen.

Al zegt hij zelf Mij te zijn dat hij op 62-
jardjge leeftijd in de gelegenhedd is om ge-
toroik te maken van de sanerinigsmogelijk-
hjeden, toch kun je goed merken dat het
hiem wel een beetje pijn doet dat alles nu
voorbij is. „Het is een rare gewaarwording
dlat we geen wekker meer behoeven te zet-
ten," zegft hij.
Realist als hij is geeft Pardijs ruiterlijk toe
dat 't risico groot is om in deze tijd 'n één-
mansaaaJk te runnen. „Gelukkig ben ik in
dde 37 jaren sleohits tweemaal ziek geweest
(gelijkertijd klopt 'hfl dit af) éénmaal drie
dagen en éénmaal twee dagen.
Pardijs heeft de gehele ontwikkeling op
het gebied van supermarkten die overal en
zo ook in Vorden, als paddestoelen uit de
grond irrjzen| van nabij mee gemaakt.
„Toch geloof ik niet dlat het bij mij in de
zaak van invloed is geweest op de omizet.
Je moet natuurlijk niet gaan konkurreren
tegen die grote jongens. Mijn uitgangspunt
was altijd zorg ervoor kwaliteit te bieden.
We verkochten dan ook praktisch alleen
merkajltlilkel e n."
„Wat ook enorm belangrijk is, is het bie-
den van service," zo vult mevrouw Pardijs
aan, die haar man aitfld trouw in de win-
kel terzijde heeft gestaan, daarbij geassis-
teerd door dochlterlief. Tevens werd er door
Wim Pardijs veel 'thuis bezorgd.

„Voor een bedieningsizaak is er momenteel
nog wel plaats, maar dan moet je enorm
gaan specialiseren, anders 'kan het niet
meer. EJn geloof mij maar de supermark-
ten geven het ook niet voor niets weg! Een
paar lokartikelen en voor de rest zijn ze
echt niet goedlkoper."

bovendien van de buurt nog een stevige
borrel kreeg aangeboden.
We hebben daarnet geschreven over „De
Keizer". Wanneer ze het in Vorden over
,,De Keizer" hebben dan weet de autochtone
bevolking dat hier Pardijs mee bedoeld
wordt.
Heel vroeger heeft hij namelijk eens in een
toneelstuk ^De keizer van Ethiopië" ge-
speeld. Dat heefit hij blijkbaar zo goed ge-
daan dat het steeds „iDe Keizer" is geble-
ven.
Ook in biljartkringen kent men hem onder
deze naam. Nog steeds maakt hij deel uit
van het eerste drietal van de plaatselijke
biljantvereniging. De keu blijft hij hante-
ren, terwijl de vissen in de naburige beken
en kanalen op moeten pasen want „De
Keizer" gaat straks vissen.
Intussen Ls ook de tandem in de revisie
geweest zodat hij samen met moeder de
vrouw vele tochten gaat maken. „In ieder
geval doen we volgend jaar mee aan de
fietavierdaagse in Drente," zegt mevrouw
Pardijs resoluut.

AR kiesvereniging
Onder voorzitterschap wan de heer P. W.
Hordijk besprak de AR Kiesvereniging Vor-
den in de consistoriekamer van de Gerefor-
meerde kerk de kandidaatstelling voor de
Tweede Kamerverkiezingen van volgend
jaar.
De tóesvereniginig deelde de lijst van het
bestuur niet in zijn totaliteit. De afd. Vor-
den zal adviseren mevr. J. G. Kraayveld op
de vierde plaats te zetten en dr. A. Veer-
man op de twaalfde plaats.

Gezellige kontaktfvond verzorgd door
het Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor organiseerde zaterdagavond in zaal )Smit een kontaktavond. Me-
dewerking /werd verleend door de gemejttde zangvereniging Herleving uit Oeken-Brum-
men (onder leiding van dirigent A. C. atfs) ; het Zelhems Mannenkoor (dirigent G. J.
Scheffer); Hengelo's Gemengd Koor (dirigent Bert Ntfhoff); Enka Mannenkoor Arnhem
(dirigent Peter Best) en het Vordens Dameskoor met eveneens Peter Best aJs dirigent.
De voorzitster van het Tordens Dameskoor, mevrouw R. v. d. Linden verwelkomde in
haar openingswoord de koren, de heer Bogchelman en echtgenote, donateurs en suppor-
ters en bedankte speciaal het Enka Mannenkoor dat genegen bleek om ter elfder ure de
plaats in te nem«n van ,een verhinderd koor.
De zang op deze kontaktavond was zonder uit/xmdering van goed gehalte waarna met
veel genoegen door een ivolle zaal werd geluisterd. Na afloop was er gelegenheid tot het
maken van een dansje. Het Vordens Dameskoor zal zondag 7 november aan een zang-
concours in Nijmegen deelnemen.

Koerselman
cassettes
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2329

Openstelling gemeentehuls: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

UITWERKING
CONSUMENTE.ENQUETE
Vooruitlopend op een samenvatting- van het
resultaat van de consumenten- en onder-
nemerisenquete treft u onderstaand een ge-
deeütelflike uitwerking van de consumenten-
enquête aan met name voor wat betreft de
waardering1 van/de winkelvoorzieningen in
Vorden en de bezoekfrekwenitie.

1. De waardering van de
winkelvoorzieningen in Vorden

De uitwerking- van de vraag betrekking
hebbende op de waardering van de konsu-
ment voor bepaalde aspekten van het win-
kelapparaat van Vorden, levert de volgende
gieg-evens op:
Bijzonder positief komt de waardering voor
het uiterlijk van de winkels over. De ge-
boden service c.q. de bediening in de win-
kels kreeg1 eveneens een goede beoordeling1.
De beoordelirug van de sfeer respectievelijk
de g'ezelliglheid ligt op wat lager niveau,
maar kan toch nog als ruim voldoende ge-
kenschetst worden.
De keuze-mogelijklheden werden als matig
beoordeeld. De waardering voor het prijs-
niveau moet als slechts gekwalificeerd wor-
den. Zowel voor wat de keuze-mogelijkhe-
den als het prijsniveau betreft dient nog
een korte aantekening gemaakt te worden
om tot een juiste beoordeling van de ge-
konisitateerde waardering te komen.
De keuze-dnogieijjikiheden in Zutphen zijn
groter dan. in Vorden, omdat het voorzie-
ning'eniniveau in een centrum van hogere
orde als Zu'tplhen hogper ligt en uiteraard
ook altijd hoger aal blijven. De konsument

betrekt dit echter niet in zijn waardering,
maar trekt wel de konseklwentde door zich
te richten op nabrjigelegen centra waar zijn
keuze-imog-elijikihieden groter zijn. De lage
waardering- van hot prijsniveau hangt hier
ten nauwste mee samen. Voor de Vordense
ondernemer zal het nauwelijks mogelijk zijn
met een zeer gereduceerde bruto-winstimar-
ge te wenken,, gezien het over het alge-
meen ondiepe assortiment dat in Vorden,
vergeleken met centra van hogere orde,
wordt gevoerd. De konsument houdt bij zijn
waardering ook hiermede geen rekening,
maar trekt ook nu de konsekwentie door
zich te rdcihiten op nabijgelegen grotere
centra, waar prijzen - zij het dan inciden-
teel - op een lager niveau ligigien.
Een goede beoordeling van de konsumen-
ten kregen de aktiviteiten van de winke-
liers. De parkeergelegenheid op zaterdag
en koopavond kreeg een lagere waardering
(uiteraard) dan de parkeergelegenheid op
de overige werkdagen, maar is altjjd nog
ruim voldoende.
De sugigestdes ter aanvulling en/of verbe-
tering van het winkelapparaat hangen
nauw samen met de waardering voor het
winkelapparaat. Zo was er nauwelijks be-
hoefte aan meer parfkeergielegienheid. Ook
werd nauwelgiks behoefte gevoeld om het
centrum autovrij te maken, wel aan het
omleiden van het zware verkeer en een
zebrapad bij de Gems.
De behoeflte aan gezelligheid en meer sfeer
kwam tot uiting- in de sugigestie hét win-
kelapparaat meer te koncentreren, meer
een kern van winkels te maken. Vergro-
ting van de keuzemogelijlklheden kwam tot

uiting in de wens naar meer reklame en
in de wenselijikiheid van een warenhuis. Bo-
vendien werd de behoefte gevoeld aan een
grammofoonplatenzaak en een chinees res-
taurant.

2. De bezoek-frekwentie
Met betrekking tot de bezoek-frekweritie
en het giébruikte vervoermiddel bij het win-
kelbezioelk zijn vragen opgenomen in de kon_
sumentenenqiuete.
De beaoek-ifrekwentde aan de winkels in
Vonden van de inwoners van deze gemeen-
te is vrg hoog. Het gemiddelde aantal win-
kelbezoeken bedraagt in Vorden 2.72. Ver-
gelijkbare onderzoekingen tonen aan dat de
bezoek-tfrekwentie per week aan winkel-
centra van dezelfde orde ongeveer tussen
de 2.00 en 2.25 bezoekers per week ligt.
Het totale weekfbezoek aan de winkels in
Vorden kan berekend worden door de huis-
houdens in het verzonginigBjgebied van de
kern Vorden te vermemgvuldigien met het
gemiddeld aantal bezoeken per week.

Het aantal huisihoudends wordt bepaald
door de inwoners in het verzorgingsgebied
te delen door de gemiddelde woningfbezet-
ting. Het totale weekfoezoek aan de win-
kels in Vorden bedraagt dan circa 5900 be-
zoekeenheden (7500 : 3.45) x 2.72). Het
aantal bezoekers ligt hoger, want onder
een bezoekeeniheid wordt verstaan één of
meerdere personen, die met één vervoer-
middel een wimkellbezoek aflegt (inclusief
de voetganger). Dus ook man, vrouw en
kinderen die te voet komen worden aange-
merkt als één bezoekeeniheid.

GEMEENTEBEGROTING
In de .volgende edities van dit blad zullen
we uitvoering publiceren over de begroting
1977 van de gemeente Vorden.

Woningbouwver.
Thuis Best
De algemene ledenvergadering van Wo-
ningbouwvereniging Thuis Best te Henge-
lo/TVbrden, werd door voorzitter de heer
W. B. J. Ldchtenberg geopend in Hotel
Leemreis te Hengielo Gld.
De wondngibcmwvereniginig heeft vorig jaar
een goed jaar gehad en er is sprake van
een goede financiële positie, aldus het rap-
port van Thuis Best.
In 1975 kon het heugelijke feit gevierd
worden dat de 1000ste woning- klaar kwam,
terwijl verder als plannen voor het komen-
de jaar genoemd werden het klaarkomen
en de te bouwen 22 woningen, waarvan in
Hengelo 18 en in Keyenlborg 4 woningen.
Vorden zal dit keer geen uitbreiding gaan
ondervinden.
Het woningibestand van Thuis Best be-
draagt thans 1055 woningen en 152 auto-
boxen. Voorzitter Lichtenberg deelde voorts
mede dat er nog ruim 300 woningzoeken-
den zijn in Hengelo en Vorden, t.w. 150 te
Hengelo en 151 in Vorden, inclusief de aan-
vragen voor bejaarden.
ALs nieuwe leden van de ledenraad waren
weliswaar drie leden aftredend, doch deze
zijn bij acclamatie herkozen. Het betroffen
A. Schipper, G. W. J. Tolkamip een mevr.
Bijilsma uilt Vorden.
De bespreking-en waren van dergelijke aard
geweest dat ook in de rondvraag weinig
behoetflte was verdere vragen te stellen.
Derhalve dankte voorzitter Lóohteniberg
aan het slot de leden voor hun opkomst.

UITSCHIETERS
VAN DE WEEK:

Acryl pulli's
ook grote maten

normale prijs 14,95
ALLEEN DEZE WEEK

10,-
Gordijnstoffen
adviesprijzen per meter

8,95 - 10,95 - 12,50
DEZE WEEK

6,95

RUURLO

Vrijdags gezellige koopavond

Opbrengst kollekte
De opbrengst van de nationale kollekte
voor het Gfeestelgik Gehandicapte Kind was
in de gemeente Vorden ƒ 6433,23. Allen heel
hartelpc dank!
De Vluchitelimgenaktie 1976 heefit in Vor-
den ƒ8600,— opgebracht, hetgeen neer-
komt op ƒ 1,12 per inwoner.

KPO
Op de maandeltjikise ontwikkeling-savond
van de KPO afd. Vorden-Kranenlburg kon
presidente mevrouw Koers-van Ginkel een
groot aantal leden welkom heten. Onder
meer hot nieuwe lid mevrouw Dangerden-
Bonenkam(p. Er werden enkele mededelin-
gen gedaan aangaande de te houden cur-
sussen. Voor de cursus „Beter bewegen"
die in januari is gepland, ztjn nog niet vol-
doende deelneemsters.
Pastor A. Verwey, jeugdpastor van het de-
kenaat Zutphen hield vervolgens een inlei-
ding over de jeugdigen en de kerk. Aan de
orde kwamen onder meer: wat leeft er on-
der de jeugd? Voelt men zich nog aange-
trokken tot de kerk? Hoe beleven zij de
godsdienst? en hoe kan men de terugkeer
stimuleren ?
Na de pauze beantwoordde de pastor, sa-
men met de algeheel jeugdleider de heer
Hoppen, vele vragen.
Vice-voorzitster (mevrouw Ldchtenberg-
Hilderinik danikte de pastor voor zfln boei-
ende en leerzame inleiding en overhandig-
de een enveloppe met inhoud.
Op 24 november zal de afdeling de eerst-
volgende avond houden in zaai Schoenaker
op de Kranenburg, een en ander in St. Ni-
colaassfeer.
De jaarlijkse kerstavond wordt op 22 de-
cember gehouden, voor leden en bejaarden,
eveneens in zaal Schoenaker.

Frankering bij abonnement
Hort payé
Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 7 november: 10.00 uur ds. B. J. J.
Naesseujs (Vorden), Jeugddienst; 19.00 uur
ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 7 novemiber: 10.OO uur ds. J. B,
Kuhlemeier, Dankdienst/Oogstdienst; 19.00
uur ds. OBonnes van Neede

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur; dinsdagavond om 19.30 uur

ZONDAGSDIBNST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
a.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENiL»-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warriniga en C. War-
ringa-HendnLks,, tel. 1277, Horsterkamp 3.
Vorden

De daarop volgende week:
'a Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa en C. Warringia-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wij'kzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op aon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand november mevr. Wolters, tel.
1262, gaarne belle intussen 8.00 en 9.00 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vord«n,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konsia-
toriekaimer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereiklbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2346

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsdstoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18J19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak ia het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30^21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



ZE IS ER WEER

ONZE BEKENDE

RUNDER
fles van 545 voorSTOOFLAPPEN

GROENTE EN
FRUIT

Hollandse
BLOEMKOOL

Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

MALSE

riblappen
500 gram

HEERLIJK GEVULDE

boomstam
plm. 400 gram

Ossestaart
500 gram

Hacheevlees
300 gram

FIJNE VLEESWAREN

Snijworst
150 gram

Lever
100 gram

Rookvlees
PAARDE 100 gram..

Leverworst
SLAGERS 500 gram

Zak met 6 stuks

puntbroodjes
van 116 voor

Ml
VERKADE

cream crackers
pak van 134 voor

«•BH
PAK MET 4 ROLLEN

Tonnema King
van 152 voor .

AARDBEIEN- of ABRIKOZEN

gebak
pak met 6 stuks

CALVE

pindakaas
pot van 230 voor

UNOX 4 BORDENBLIK

tomatensoep
van 138 voor

DE BETUWE

tweedrank
van 247 voor .

UIT ONZE

BROOD-, NOTEN- EN
^ KAASBOETtEK (

o
KAAS VERS VAN HET MES

JONG BELE-
GEN KAAS
500 gram nu

o
Pracht sortering buitenlandse kaas o.a.

RAMBOL MET NOOT, BRIE, EMMENTALER,

BOURSIN ENZ. ENZ.

VOOR DE KLEINTJES

Roosvicee
dubbele fles van 399

•m
WINTERKOST

spliterwten
500 gram

mam
BLUE BAND

halvarine
kuipje 500 gram

HERO

CASSIS
liter

NUTRICIA

CHOCOMEL
liter van 178 voor .

SPAANSE HAND-

sinaasappel.
2 kilo per net

m&m
PANKLARE

worteltjes
500 gram

HHI
SAPPIGE

handperen
per l , kilo

HEERLIJK DIEPVRIESGEBAK

Zuiver slagroom

slagroomtaart
18-16 cm van 550 nu

Zuiver advokaat

sneeuwster
van 550 voor

GLORIX

flacon van 89 voor

PAGE

celstofluiers
pak van 498 voor . . . .

mammmmmmm
VOOR DE AFWAS

Presto
flacon van 120 voor

VOOR DE FIJNE WAS

Dreft E 2
pak van 261 voor

dan alleen tnaar
voordelig

Albers - Vorden



UIT ONZE
SLIJTERIJ

Ganzeboom
BERENBURGER

BESSENGENEVER
Henkes liter

KOFFIELIKEUR
White Poodle .

995

995

FLORIJN

citr.-brandewijn
liter.

VIEUX
Florijn liter

JONGE GENEVER
Henkes minimumprijs

1370
1415

GRUNWALD DUITSE

kruidenlikeur
MET GRATIS GLAS

1095
MAANDAG 8 NOVEMBER

Mager braadvlees
500 gram

Tartaar pQO
3 stuks fcWU

Panklare witte kool gO
500 gram W

Golden Delicious
2 kilo

DINSDAG 9 NOVEMBER

Klapstuk zonder been
500 gram

Pankare hutspot
500 gram

Zoete mandarijnen jQO
zonder pit, per net : * W

HBHBH
WOENSDAG 10 NOVEMBER

Vleesgehakt
500 gram

Fijne verse worst
500 gram

Panklare rode kool gO
500 gram , W

Goudgele bananen QQ
perkilo ^U

MJet vreugde en dankbaar-
heid aan God, geven wij u
kennis van de geboorte van

ANNET MARJAN

Vonden, 28 oktober 1976
Heit Wiemelink 4

Voor de vele blQken van be-
langisteEling^ de bloemen en
kado's ontvangen bfl ons
25-jarig huwelijk, betuigen
wfl onze harlteljjke dank.

H. Tïjioonk
W. J. Tflöonk-Vriezen

Vonden, novemlber 1976
,/it GarmeT'

Bfl deze onze hartelijke
dank aan allen dde onze hu-
welfliksidag door middel van
gelukwensen, bloemen, ka-
do's en attenties tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Henk en
Dinie Robbentsen

Vorden, novemlber 1976
Nieuwenhuisweg 2

Voor de vele belangstelling,
felicitaties, planten en ka-
do's tfldens onze trouwdag,
aeggen wjj u hartelijk dank.

Jan Gerand en
EUy van Geenhuizen

Hengelo Gld., november '76
De Heurne 24

AMen, in het bijzonder de
oud-leerlingen, betuigen wfl
onze hartelijke dank voor de
vele blijken van medeleven
en deelneming, welke ons
werden betoond tijdens de
ziekte en na het overladen
van onze Meive man, vader
en opa

Wim Pongers

Uit aller naam:
J. J. Pongers-iLammers

Bnummen, november 1976
Troelstralaan 14

Te koop: 70 are beste stop-
pelknollen. Briefjes vóór
6 novemlber 5 uur. Schou-
ten, Deldensebroekweg 8.

« koop: antieke petro-
imlamtp type Schippertje;

antiek wandrek voor bor-
den. Tel. 057Ö2-'2390.

Groot Prinsenbal
Kiarnavalslvereniging

De Deurdreajers
zaterdag 13 november
dn resüdenltie zaal
Schoenaker te Kranen-
burg.

Te koop: ca. 1500 dakpan-
nen, model Tuille de Nord,
latafstand 25 cm. Tel. 1580,
na 18.00 uur.

Te koop: elektrische trein
met transformator. Merk:
Jouef. B. Bulten, De Stee-
gie 19, Vorden.

Te koop: een goed onderh.
klolenhaard en een 1% jaar
Shetl. pony, merrie, met
papieren. Landeseweg l, tel.
2475.

Te koop: gjoJh. Austin
Mdni ƒ900,—. Het Vaar-
werk 26, Vorden.

Te koop: ± l ha stoppel-
knollen. Joh. Luimes, Den-
aendflk 10, Warnsveld.

Gratis af te halen jong
hondje. Memelink, Almen-
seweg 15, Vorden.

Te koop: prima jonge hen-
nen. Brettveld, Ruurlose-
weg 88, Hengelo Gld.

NOVEMBER
6

JONG GELRE
DRIE IS TEVEEL
Komt u ook ?

Jong Gelre Ring
opg. op 13 november
een bowling--avond
te Deventer

Aanvang 8 uur bf
(Hoitel Bloemendaal

Opgave voor 4 nov. 19.30
uur bij J. Berenpas, tel. 1703

gaan trouwen op donderdag 11 november
oni 14XX) uur in het gemeenitehuis
te Vorden.

Ntavember 1976
Hengelo Gld, ResmmeOdnlaiflk 12
Vonden, Prins Bernhardweg 20

Grelegenlheld tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in Hotel Mücheds te Hengelo Gld.

Toekomertilg adires:
Reramelinkdyk 12, Hengelo GM.

In plaats van kaarten

Op woensdag '10 novemlber a.s. hopen onze ge-
liefde ouders

G. W l'lTruu VEEN
«n
F. WITTEVEEN-ViA/N BOSHEIDiE

hun 25-jarig haiwelökstfeest te vieren.

Het ia ons een groot genoegen u namens vader
en moeder te (k/unnen uitnodigen voor de receptie
van 14.30 tot 16.30 uur in „De Keizerskroon" te
'Buurlo.

Genard en Marian
Hans en Annie
Freek
Gerda en Gerard
Jan

, november 1976
iStatSonsatraa/t lOa

Door een noodlottig ongeval werd heden geheel
onverwacht uit ons midden weggenomen onze
lieve vrouw en moeder

AGATHA MARIA BENNINK
echtgenote van G. J. Lubbers

op de leeftijd van 46 jaar.

G. J. L/ubbers
iHenk en Henny
Tonny

De teraardebesiteliling heeft te Vorden plaatsge-
had.

Door een noodlottig ongeval werd heden geheel
onverwacht uit ons midden weggenomen onze
lieve dochter, schoondochiter, schoonzuster en
tanite

AGATHA MARIA BENNINK
echtgenote van G. J. Duibbers

op de leeft^d van 46 jaar.

G. Bennink-
Gnoot Jebbink

H. T. Benninik

A. W. Lrtibbers-Busschers
J. H. W. Lftibbers

E. J. Geeriken-L/ubbers
J. F. Geerken

J. Kuüsdom-iLujbbers
W. Kuladom

Neven - Nicht

Vorden, 28 oktober 1976

Pardijs heeft het
niet meer voor u

wy bedanken alle klanten voor het
genoten vertrouwen en speciaal de
buurt voor de spontane afscheidis-
ceremonie.

Fam. W. PiARIDIJS
en
I-Tam. B. KOERSELMAN

'Burgemeester en wethouders van Vorden roepen
sollicitanten op voor de betrekking- van

schoonmaakster
van de openbare lagere

dorpsschool
ter vervanging van de huidige schoonmaakster
die wegens ziekte haar werkzaamheden niet kan
verrdchten.

Aanstelling in tydeltjke dienst.

Salaris ƒ 670»— per maand bruto.
Premie AOW ten laste van de gemeente.

Vakantietoeslag 7,8%.

Sollicitaties te lichten aan burgemeester en wet-
houders binnen 10 dagen na het verschenen van
dit blad.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen ter
gemeentesecretarie, aM. ondenwrjs.

Gevraagd:
iemand die opgeleid wil worden in de

houtzagerij

Fa Groot Roesink
Hengeloseweg 9 - Vorden - Telefoon 1437

Wegens omstandigheden

11 EN 12 NOVEMBER

gesloten
FA GROOT OBBINK EN ZN
Vonden

A.s. zaterdag 6 november

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN

Muziek:
THE MOODCHERS
aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

t Wapen van 't Medler
Fa G»br. Eykefkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

.speciaal
CORDUROY

damesrokken
modekleuren

maten 38-44

SPECIALE PRIJS

39,50

damespull's

modekleuren 14,90

SPECIALE PRIJS

2 stuks 25,-

teiitiel CA mode
/chooldermctn



Koop rechtstreeks van groothandel naar consument ALLE B.K. PANNEN
BIJ ONS 20% KORTING

U betaald bij ons de laagste prfls
daarbij ook nog een inruilprijs voor
uw oude tv!
Graetz 51 cm 1848,—
Telefunken 51 cm 1328,—
Loewe Opta 67 cm 1798,—
Blaupunkt 67 cm 1848,—
Philips 67 cm 1828,—
Schaub-Lorenz 51 cm 1448,—
Schaub-Lorenz 67 cm 1868,—
Zwart-wit tv's v.a 378,—
Draagbare tv's v.a 258,—
Philips stereo combinaties met pick-
up incl. boxen 2 x 20 Watt 768,—
Schaub-Lorenz stereo - radio Hifi
2 x 30 Watt incl. boxen 848,—
Schaub-Lorenz stereo radio cassette
recorder 2 x 15 Watt incl. boxen

748,—
Stereo combinatie radio-pick-up-
oassette incl. boxen 2 x 15 Watt

648,—
Transistor radio's op lichtnet en
batterjj v.a 89,95
Cassette recorder met ingebouwde
microfoon op lichtnet en
batteqj v.a 84,—
Radio cassette recorder op lichtnet
en batterij vja 148,—
Pick-up incl. boxen v.a 148,—

REMINGTON
SCHEERAPP ARATEN

bij ons altijd 25% korting

Vaatwassers
Bosch - Bauknecht vanaf ... 648,—
AEG Favorit L
geheel roestvrij staal 898,—
Bezit u niet voldoende contanten?

Financiering mogelijk!

20-40% KORTING
Diepvrieskisten

SLECHTS EEN KLESNE GREEP UIT TAL VAN
AANBIEDINGEN. PRIJZEN INCLUSIEF BTW.

950
MIELE STOFZUIGERS

Watt motor 248,—

Voor een diepvriezer slaagt u zeker
bij Nederlands grootste leverancier
van diepvriezers. Het adres met het
beste advies en jarenlange ervaring.
Keus uit meer dan 80 modellen.
AEG - Linde 220 liter 498,—
AEG - Linde 500 lifter 848,—
Bauknecht 350 liter 698,—
BauknecM 460 Uter 798,—
Bosch 210 liter 498,—
Bosch 260 liter 598,—
Bosch 330 liter 698,—
Bosch 400 liter 828,—
Bosch 500 liter 868,—
Friac 200 liter 488,—
Gram 210 liter 548,—
Gram 900 liter 1448,—
Esta 300 liter 528,—
Hilton 230 liter 489,—
Hiliton 300 liter 578,—

DIEPVRIESKASTEN
in versehiillende maten
120 liter vanaf 328,—
Koelkasten taf elmodel
150 liter vanaf 268,—
Du'bbeldeurs koelkast 240 liter
met 50 liter vriesvak vanaf 478,—

Hollands klimaat eist een droog-
automaat. Zanker - Engliach Elec-
tric - Creda
BauknecM etc. vanaf 298,—

Gasfornuizen
Etna - Pelgrim - Atag incl. ruit,
thermostaat, lade vanaf ... 498,—
Leverbaar in verschillende kleuren
en op aardgias en butaan.

MIELE WASAUTOMATEN
bij ons de SCHERPSTE PRIJS

Afauigkappen v-a 128,—
Centrifuges 2800 toeren
3 kg vanaf 128,—
Stofzuigers sleemodel v.a. ... 98,—
Inventum l-pers.
elektrische deken vja 94,—
Koffiezetapparaat v.a. 59,95
Tosty-apparaten v .a. 89,95
Stoomstrtjikibouten v.a 39,50
Haarföhins v.a 29,95
Haarkrultang vja 9,95
Broodrooster v.a 34,95
Oarmen krulset nr. 17 69,95
Tafelgrüls v.a 89,—
2-pits Elektr. kookplaat vja. 79,—
Theelichtje v.a 9,95
Elektrische radiatoren op loiebaaLs
2000 Watt 98,—

Wasautomaten
Bij ons de laagste prijs; dan ook nog
een inruilprijs voor uw oude machine!
AEG Prinses SS 1028,—
AEG bövenlader 678,—
Bauknechit 4704 S 548,—
Bauknecht WJV. 600 628,—
Bauknecht W.A. 1616 898,—
Indesit 378,—
Bosch bovenlader 698,—
Zanker v.a. 450 998,—

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:
• Grote keus - lage prfls - vlotte levering

• Eigen servicedienst

• Dag en nacht service op diepvriezers

• 24 uur service op wasautomaten etc.

• Vaklkunddg-e reparaties en. aansluitingen

• Eigen oïKteaxielenmagiaztJn

• W|J staan 365 dagen per jaar voor u klaar

• Voor geregistreerde handelaren
speciale kondidties

dijkhofr
GROOTHANDEL B.V.

VET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL (05200) 14385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

VERRASSEND LAGE PRIJZEN BIJ
ONDANKS ALLE PRIJSVERHOGINGEN BLIJFT H.C.I. SPOTGOEDKOOP
KIJK EN VERGELIJK ! !

Afdeling keukens
Wie wordt de trotse bezitter van deze prachtige
SHOWROOMKEUKEN ?
No. I en natuurlijk voor een brjtzonder SUFERLAGE PRIJS ! !
OPGELET: showroomkeuken (hoekopstelling). Kleur: formica mais-
geel; afm. linkerzijde 2.10 m; afm. rechterzijde 2.30 m; blad: Duro-
pal bruin met l1/^ spoellbakiken + afdnuipvilak.

Kompleet met NEFF gastoookpliaat, NEFOO elekltro oven, NEFF
afauigikap, ingebouwde elektrische snijmachine, ATAG afwasmachi-
ne, verlichting1, met wandlkasten en r.v.s. afval-
emimer. Normaal kost deze kwaliteitsikeuken
imcl. btw 7738,— NU SLECHTS 5900,-

o o
SHOWROOMKEUKEN II 350 cm lang
(kleur: donkergroen mat). Bestaande uit: l hoge kast met inge-

bouwde ATAG koelkast op hoogite; de gehele lengte onder- en bo-
venikasten; verlichting onder de wandkast; ingebouwde ATAG elek-
trisch fornuis; l ITHO aflzuiigkap; Duropal aanrechtblad, donker-
bruin, dubbele spoelbakiken. Normaal kost deze A—7Fmf\
keuken incl. btw 5955, — £L j' 5C1 ••

Levering van deze keuken na 30-ll-'76
NU SLECHTS

O 4>
SHOWROOMKEUKEN III

O

type NOBILIA 7000 groen softline. Dit is een keuken van topkwali-
teit (de Mercedes onder de keukenmerken)

Indeling: 2.70 m lanig; l hoge kaalt; onder- en bovenkasten; ver-
lichting; ingebouwde af zuiglkap ; en opgelet: r.v.s. wafellblad met
apoelbak en verdiept ingelast kookplateau (elektrisch) met scha-
kelpaneel aan de frontzijde. Af\ff\
Deze klasse keuken 'kost normaal 5676, — 4230 ™

Levering na 30-1 1 -'76
NU SLECHTS

Nog enkele keukenblocs uit de showroom
FORMICA groen
l servieskast (Staande kast); 2 wandkarsten 50 cm; l onderkast
150 cm; l kunststof blad; l spoelibak TJV.S.
Kompleet normaal 13153,— NU 998,—

FORMICA beige
l staande servieslkaslt; l onderkast 150 cm; l PG rjvjs. blad; l
spoelbak; l wandkast 100 cm; l wandkast 50 cm
Kompleet normaal 1438,— NU 1078,—

HET BETERE WIT
keukenblok 180 cm; slaande servieslkaslt 2 wandkasten 60x58; l
wandkast 60 x 30; l kunststof blad
Kompleet normaal 1368,— NU 998,—

4-pits GASKOOKPLAAT ATAG
5 jaar garantie, mokka bruin; van 345,— NU 275,—

Rechstreekse verkoop vanuit onze magazijnen

WANDKASTEN
Wit 50 cm breed van 98,— NU 65,-
Wit 60 cm breed van 106,— NU 70,-
Wit 100 cm breed van 159,— NU 109,-
Wit 120 cm breed van 172,— NU 124,-
Wasemkapkasten, 60 breed, 30 hoog van 90,— NU 59,-

In onze magazijnen staan nog lichtbeschadigde kasten
tegen minimale prijzen!

KOMPLETE KEUKENBLOCS
Wit-palisisander of oker geel
150 cm lang kompleet met wafelblad, l bak van 539,— NU 385,-
170 cm lang kompleet van 557,— NU 898,-
180 cm lang kompleet van 635,— NU 455,-
200 cm lang kompleet van 697,— NU 498,-
220 cm lang kompleet van 770,— NU 550,-

STAANDE KASTEN
Servieskasten, wit geplastificeerd, 50 cm breed, 200 cm hoog, 53 cm
diep. Zolang de voorraad strekt, van 217,- — ............... NU 155, —
Hangkasten 2-deurs, 80 om breed, 177 cm hoog, 60 cm diep.
Normaal 178,— ......... ................................................ NU 159,—
Legkasteii 2-deurs, 80 x 60 x 177, van 216, — ............... NU 194,50

SPECIALE AANBIEDING WANDKAST (okergeel)
ed, 56 hoog, 32 diep, van 172, —
de voorraad strekt: AANRECHTBLADEN

oest vrij staal, licht beschadigd, zelf uitzoeken

98'

98,

OPGELET: GRATIS AFZUIGKAPPEN
Wij joelen ze uit: ja, inderdaad, bg ons ontvangt iedere koper van
eeiMKken (in de maand novemfber '76) ter waarde van md^fcoOO,—
EEÜR.TAG AFZUIGKAP GRATIS type 63, waarde J0 385,—

IEDERE KOPER VAN EEN KEUKEN IN DE MAAND
NOVEMBER ONTVANGT 5% KORTING (uitgez. spec. aanb.)
Levertijd in overleg.

Wij 7,iju leverancier van zeer bekende merken keukens in alle prijs-
klassen. H.C.I. een begrip voor kwaliteit en prijs!

± 60 soorten kunststof keukens - ± 20 soorten houten keukens
Leverancier van o.a. Atag - Neff - Nobiilla - Wevo - Bribus -
Zeyko - Erbi - Bald - Contact - Blanco - Itfoo - Futurum _ Ocriet

Sanitair
SPECIALE AANBIEDINGEN

Twee kompleet ingerichte badkamers uit de
showroom nu met 25% korting
Gekleurde WASTAFELS
buitengewoon voordelig, zolang de voorraad strekt . 59,—

LIGBADEN
wit-igeëmailleerd plaatsltaal ± 70 x 170 132,50

Closetzitting 17,95
Mengkraan 89,—
Duoblok wit . . 198,—

Duoblok mosgroen 258,—
Closetpot wit 57,80
Duoblok beige 258,—

Vraagt eens offerte naar onze voordelige
koperen buis

Afdeling plaatmaterialen
Een grote partjj SPAANDERPLATEN, afim. 125 x 200 cm.
Levering: uitsluitend volle platen.

En let eens op onze scherpe pryzen
8 mm dik per m2 NU 4,75

10 mm dik per m2 NU 5,35
12 mm dik per m.2 NU 5,85
18 mm dik per m2 NU 7,95

Tevens uit voorraad leverbaar: gipsplaten, asbeertiboard, aöbest-
platen, golfplaten, watervast multiplex enz. ene.

Ook voor isolatiematerialen naar de H.C.I.

Zojuist ontvangen: een grote party
binnendeuren (voorgeplamuurd)
Afmeting 63 x 201,5 87,95
Afmeting 73 x 201,5 37,95
Afmeting 78 x 201,5 40,55
Afmeting S3 x 201,5 37,95
Afmeting 88 x 201,5 43,50
Afmeting 68 x 211,5 49,80
Afmeting 83 x 211,5 47,35
Afmeting 88 x 211,5 52,87
inclusief slotgaten

Afdeling wand- en vloertegels
een wereld van tegels bij de H.C.I.

Enorme kollektie wand- en vloertegels. In onze showroom ruim
vierhonderd soorten wandtegels en ± tweehonderd soorten vloer-
tegels en natuurlijk altijd SPECIALE AANBIEDINGEN !

Momenteel PLAVUIZEN 20 x 20 cm, besüslt Ie soort, absoluut
vast, in de prachtige kleuren lava-igüains, vorsltbestendig. Normale
prgs 60, — per m2, alleen de maand november per m2 slechts 54, —

(Reservering mogelflik) - Deze prjjs is alleen van toepassing bfl af-
name boven de 20 m2.

Italiaans verglaasde plavulzen
20 x 20, zolang de voorraad strekt, per m2 slechts 29,95

Mozalk matjes, beslist Ie soort, nu per m2 vanaf 28,—

Badkamervloertegels, keuze uit vijf verschillende kleuren, wjo. de
z.g. ProvoncaaJise modellen. Deze zeer sjieke tegel die normaal zo'n
55,— per m2 kost, betaalt u momenteel bij de H.C.I. slechts 35,—
per m2. Voor dat is maar liefst 20,— per m2 voordeel. Zolang de
voorraad strekt.

Wandtegels af m. 15 x 15 cm
prachtige dekortegelis, normaal Ie soort, per sltuk slechts . . . 0,75

Wandtogels wit en ivoor
afm. 15 x 15 cm, Ie soort, niu slechts per m2 18,60
(Kwantums op aanvraag)

Spltfttegels voor de stalJenlbouw.
Kwantums, uiterst scherpe prjjizen, op aanvraag.

Tevens hebben w\j een afdeling restanten verkoop wand- en vloer-
tegels, met prijzen, vaak minder dan de helft, waaronder plavuizen,
moaaiken, splrjttegels, wandtegels enz. enz.

Natuurstenen vensterbanken, dan naar de H.C.I.

De H.C.I. levert alle denkbare BOUWMATERIALEN, dakgoten,
isolatiematerialen, sanitair, keukens, flizerware^ gereedschappen,
betonwaren enz. enz.

Garage kanteldeuren
Vele maten - Uit voorraad leverbaar

Gewassen grinttegels
Vele maten, vele küeuren

Uit onze winkel
Betonmolens, beslist goedkoper. Specie kuipen, vraagt eens offerte.

Black & Decker handcirkelzaagmachine
voor de doe-het-aselver slechts 124,95

De hele maand november en Ie week december

Op alle ijzerwaren en gereedschappen 5% korting

Vanaf nu tot en met 5 december
op alle AEG-boormachines 10% korting
AEG is een robuuste boormachine van uitstekende kwaliteit!

HJH. Timmerlieden: SpUkerschortjes uit voorraad bfl de H.C.I.!

NU EEN GRATIS HAARDSTEL (winkelwaarde 68,-)
bfl aankoop van een OLDENSTIJN OPEN HAARD ter waarde van
minimaal 500,—.

Een Oldensitijn is een probleemlloae haard, zowel voor binnen als
buiten te gebruiken. Eenvoudig in te bouwen, in tegenstelling tot
sommige haarden, die als een puazelsltukje in elkaar moet worden
gezet. Een Oldenstyin open haard gaat (indien goed ingebouwd)
een levenlang mee.

Tevens uit voorraad leverbaar: haardstellen, vonkenschermen, hout-
bakken in smeedtjiaer en roodikoperen bakiken, mini kacheltjes enz.

UW BEZOEK WORDT ZEER OP PRIJS GESTELD!

EEN BEGRIP VOOR KWALITEIT EN PRIJS
Alle prezen inclusief 18% btw.
Speciale aanbiedingen uitsluitend a contant.

Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en 13.30-17.30 uur;
zaterdags van 9.00-12.30 uur; donderdagsavonds van 19.00-21.00 uur

Hummeloseweg 45 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2121 H.C.I. - U.B.I.
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38e jaargang nr. 35 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDM

OPGAVE-FORMULIER

Totaal aantal zaken door mij gevonden

Naam: •

Adres:

Woonplaats:

REBUS
D . . k . ..ij . . . v e . s . v

w. n. t u v . .l s. c. . s

FOTO-
CONTACT presenteert u deze foto-zoekwedstrijd dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van

ruim 70 zaken en bedrijven.

Aan de finish wacht f 750,-aan prijzen in waardebonnen
te besteden bij de deelnemers aan deze fotowedstrijd

1e prijs
waardebon t.g.v. ƒ 200,-

2e prijs
waardebon t.g.v. ƒ 100,-

3e prijs
waardebon t.g.v. / 75,-

4e t.m. 10e prijs
waardebon t.g.v. / 25,-

11e t.m. 20e prijs
waardebon t.g.v. / 10,-

en verder
20 troostprijzen van ƒ 5,-

Hoe kunt u
meedoen aan deze
foto-
zoekwedstrijd ?
In de bijlage ,.Fotokrant" CON-
TACT vindt u een groot aantal
genummerde foto's van zaken
en bedrijven uit ons versprei-
dingsgebied. Velen zullen u be-
kend voorkomen. Kunt u ze niet
direkt thuisbrengen, dan kan een
foto gekombineerd met de ad-
vertentie(s) veel duidelijk ma-
ken.

Elk bedrijf met één of meer foto's
plaatste ook een adverentie. Het
is trouwens beslist nodig de ad-
vertentie te raadplegen, want om
tot en goede oplossing te komen,
moet u op nevenstaand formulier
het volgende invullen:

Het fotonummer

De naam
van de zaak

Soort van bedrijf

Adres

Plaatsnaam

Veel sukses!
Wij wensen u veel sukses met
deze o.i. attraktieve foto-zoek-
wedstrijd, die een interessant
beeld geeft van de ekonomische
aktiviteit in Vorden e.o.

U krijgt door middel van deze
foto-krant een staalkaart te zien
van vele zaken, industrieën,
bedrijven en instellingen in uw
gemeente. U zult ongetwijfeld
onvermoede aspekten van be-
drijvigheid in uw gemeente te-
genkomen.

Mede namens onze adverteer-
ders wensen wij u veel genoegen
en sukses met deze fotowed-
strijd en „een geslaagde tocht"
langs de bedrijven.

Redactie Contact.

HET
WEDSTRIJDREGLEMENT
LUIDT ALS VOLGT

- Oplossingen dienen uiterlijk voor 20 november 1976 te

zijn ingezonden aan:

Redactie Contact, Nieuwstad 12, Vorden.

Op de envelop in de linkerbovenhoek vermelden: „FOTO-

ZOEKWEDSTRIJD". Plm. 14 dagen na inzending wordt

de volledige oplossing gepubliceerd.

• Het is beslist niet nodig dat u ALLE zaken of bedrijven

herkent. Het gaat om het grootst aantal juist vermelde

namen. Mocht u er dus enkele missen, dan is er toch nog

een kans op een prijs!

— Eerste prijswinnaar (en vervolgens andere prijswinnaars)

wordt hij of zij die de meeste namen JUIST heeft opge-

geven, waarbij het prettig is, maar niet voor een prijs van

betekenis wanneer de inzending goed wordt verzorgd.

Ook de rebus onderaan het formulier dient u in te vullen.

Schrijf onderaan zelf in cijfers het totaal aantal zaken dat

u wist te vinden.

— Bij meerdere inzendingen door dezelfde persoon wordt

slechts één er van, n.l. de beste in aanmerking genomen.

— Personeel en verdere medewerkers(sters) van Contact

zijn van deelname uitgesloten.

De beslissing van Contact inzake prijstoekenning is bin-

dend. Door deelname aan deze prijsvraag verklaart men

zich akkoord met deze voorwaarden. Er kan over deze

prijsvraag niet gekorrespondeerd worden.

De oplossingen moeten op volgorde geschieden, dus foto

1, 2, 3, enz. met de bijbehorende naam, soort bedrijf of

instelling, adres en plaats.

Wij kunnen ons voorstellen dat men vele foto's direct her-

kent, maar dat er andere zijn waar men moeite mee heeft.

Denkt u erom, er zijn enkele zaken met meerdere foto's.



Sint Nicolaas 20 november naar Vorden
en... Vorden zet de joker in
Onder voorzitterschap van de heer W. Pol-
man hield de Vordense Winkeliers Vereni-
ging haar jaarlijkse vergadering1.
In zyn (openingswoord sprak de voorzitter
zyn ernstige bezorgdheid uit over de alge-
mene economische toestand in ons land. De
steeds hoger worden lasten en de stijgende
prijzen hebben een sterke invloed op de
koopkracht, die Uiteindelijk toch voelbaar
zal zijn in de kassa van de winkelier.

Onize omzetten moeiten totih elk jaar mini-
maal met de inflatie-correctie stijgen,
maar dat zien wij in vele branches toch
niet zitten. Daar komt nog bij dat in Vor-
den gezien de recentelrjke publikatie van
de leeftijdsopbouw van de plaatselijke be-
volking een sterke vergrijzing optreedt, die
het besttedinigispatroon zal wijzig-en, Wij zul-
len daar sterk op moeten letten en ons
moeten aanpassen.
In het kader van dit geheel memoreerde de
voorzitter aan de eindconclusie van het dia-
trilbutieondertzoek van de gemeente Vorden,
dat er op wees, dat een uitbreiding1 van de
zaken in Vorden niet gewenst was, maar
eerder een concentratie van zaken.
„Wij heblben op dit moment in Vorden een
gezonde middenstand met een goede instel-
ling en een uitstekend assortiment. Wij
zullen daarom alles op alles moeten zetten
om dit voor de toekomst te behouden en
waar zo nodig te verbeteren."
Ook de winkelsliuiting was een onderwerp
op deze vergadering. Het openstellen van
winkels na sluitingstijd en het houden van
„open deur"-dagen en shows wordt steeds
moeilijker, allus de voorzitter, die in ztjn
toelichting het betreurde, dat persoonlijke
initiatieven niet meer gehonoreerd kunnen

worden. Het ia juist de consument, die er
aller belang bij heeft. Deze moet bij de aan-
schaf van duurzame en vaak kostbare ver-
bruiksartilkelen girondig het aanbod van
verschillende zaken kunnen vergelijken.
Dat kost tijd en die ontbreekt vaak door
het samenvallen van werktijd*11 en winkel-
opensltellingstijden.
,In de huidige wet is daar geen ruimte

voor," aldus de voorzitter, „maar wij zijn
verheugd, dat er binnenkort een oriënte-
rend gesprek met de gemeente zal plaats-
vinden om mogelijk voor deze problemen
een oplossing te vinden."
De hoofdschotel van de vergadering vorm-
de natuurlijk de Sint Nicolaasaktie.
„Sint Nicolaas heefit ons laten weten, dat
hij zaterdag 20 november a.s. Vorden met
een bezoek zal vereren en wij van onze
kant zijn blij dat wij Sint Nicolaas dezelf-
de aktie kunnen aanbieden, die wij al met
succes vele jaren hebben gehouden," aldus
de voorzitter.
Den nieuw spelelement zal in deze aktie
worden ingevoegd. Het is de joker, die op
bepaalde momenten de waarde van een uit-
getrokken waande coupure verdubbelt. Het
prijzenpakket voor de hele aktie bedraagt
weer ƒ 10.000,—:, die op 5 trekkingsavon-
den worden uitgegeven.

Voor bijtzonderheden verwees de voorzitter
naar de komende Sint Nioolaaakrant, waar-
in alle bijzonderheden van deze aktie zul-
len worden vermeld. Ook het programma
van de intocht zal niet'onvermeld blijven.
De voorziitter sprak tenslotte de hoop uit,
dat Sint Nicolaas niet bi) j(de pakken ging
neenzititen", maar dat de komende Sint Ni-
colaasaktie in alle opzichten zou slagen.

(••••••l

Bi'j ons in d'n Achterhook ...
Vegangen zaoterdag ha'k nog weer us un goeie geleagenheid um mien neet
al te grote kennus van ons Achterhookse dialekt us wat bi'j te schaven.
In Vreden, un plaetsken net oaver de strepe in d'n Pruus, wier den dag un
z.g. dialektdag van de grenscontacten-commissie Achterhook-Westmünster-
land ehollen. En a'j dan volle interesse hebt in cultuur en historie van d'n
Achterhook, och, dan mo'j d'r wel hen.

Now bunt zukke dage nooit gin straf veur mien. l'j zeet en heurt nog us wat
en 't is wat anders as altied warken. 't Enugste lastug was 't parkeren. A'k ow
vetelle dat op zaoterdag daor de winkels maor tot een uur los bunt, dan be-
griep i'j wel dat ut t'r 's margens raozend druk kan wean en da'j ow auto haos
nargens kwiet kont. Maor nao volle zuuken lukken dat toc'h. In de Georg-
schule (goed uutsprekken: Ge-org en gin sjors) zol 't gebeuren motten.
Deur un oberkreisdirektor die Pingel heitten, wier 't hele spöl goeiendag ezeg
en konnen de zaken un anvang nemmen.

De dinge, die t'r besprokken wodden wazzen volksliedjes en volksdansen in
Oost-Nederland. Un heel geleerde piet uut Nimweagen, ik geleuve dat e Bar-
telink heiten, hef daor un studie van emaakt en hee probeern ons een en
ander uut te leggen. Zo kwamme wi'j te wetten dat de „Drikusman", Wi'j g
met mekare nao Hoksebarge too" en „Gaot weg i'j" van oorsprong uut '
Munsterse hier nao too bunt kommen waaien.
Met de middag ginge wi'j nao un hotel in de buurte en kregen daor moes
met un goeie pille wos, wat ons merakels lekker smaken. Wi'j hadd'n toen
ok nog us effen tied um met luu van oaver de strepe te praoten.
Dan mark i'j dat eur diaiekt, de mund-art zodat ze daor zekt, neet zo volle van
't onze veschilt. I'j kont mekare goed vestaon en heel volle woorde wod net
zo uutesprokken as bi j ons.
's Meddagens ko'w nao veschillende aardugge liedjes en dansen luusteren en
kieken. Veural 't duo Spieker en Laurich uut Vreden was bezunder goed met
eur Bruder Melchior (bi'j ons Gait Jan met de bok).
'k Zagge d'r ok nog ene uut Vorden. Van huus uut hef den veur meister eleerd,
maor now maken hee schienbaor un veslag ve^ur de krante of de radio.

Al met al un dag waor wi'j met plezier an trugge denkt en die zien nut hef veur
't instandhollen van 't platpraoten, ok bi'j ons in de Achterhook.

H. Leestman §

(••••••••••••••••••••••••••••l

Veel belangstelling
voor aktuéle
landbouwzaken
Het initiatief van de fad. Vorden van de
ABTB, CBTB en de Geld. MJJ. van Land-
bouw om de heer Ir. D. Lutein (voorzitter
van het KNLC) naar Vorden te laten ko-
men bleek een goede greep, want voor de
lezing over de aktuéle landbouwzaken" die
dinsdagavond in zaal Smit werd gehouden,
bestond een goede belangstelling.

De heer Dutein schetste allereerst de drie
ODO's. Tevens werden de hoge kostenstij-
gingen door hem onder de loupe genomen.
„De produktieverhoging per mand wordt
steeds moeilijker. De belemmeringen ne-
men toe (landschapseisen, milieubeperkin-
gen ejd.)"

Uitvoerig ging de heer Lutein in op de in-
flatie. In naburige EBG-Janden ziet men
de mindere druk van de sociale lasten. (In
Duitsland heeft men de inflatie tot 3 pro-
cent kunnen terugschroeven). De over-
heidsuitgaven moeten teruggebracht wor-
den, zo meende hij.

De heer Dutein toonde zich tegenstander
van toeslagen op bedrijven. Het is gezon-
der dat bedrijven zich via struktuurverbe-
terende maatregelen zelf helpen.

De heer Dutein wees de aanwezigen erop
dat men zich geen overschotten moet laten
aanpraten. In dit verband stelde hij dat er
aan het eind van het jaar beneden l mil-
joen ton mager melkpoeder in voorraad is.
(Was voorheen 1.3 miljoen ton).
Het stimuleren van melk- naar vleespno-
duktie geldt wel voor Frankrijk en Duits-
land, maar niet voor ons land.

De heer Dutein toonde zich voorts voor-
stander van helt stopzetten van alle struk-
tiuur- en rentesubsidae. „Het blijft echter
wel een iillusde," zo stelde hij.

Sprekende over de droogtesohade merkte
de heer Duitein op dat de thans gevolgde
regeling de minst slechte is. Verder kwam
de grondpolitiek ter sprake. ,,De waarde-
stijging van de grond lijkt mooi. De land-
bouwer zal echter al gauw konstateren dat
hy meer belasting moet betalen. De boeren
jagen zelf de prijzen op. Het gevolg is dat
degene die grond in eigendom verkrijgt,
niet meer genegen is te verpachten," aldus
sprak de heer iDutein.

Na de pauze bestond er voor de aanwezi-
gen gelegenheid tot het stellen van vragen.

Zangvereniging
Excelsior
De Ohr. Gemengde Zangvereniging Excel-
sior uit Vorden ontving een verzoek van
de Evangelische Omroep medewerking te
verlenen aan het radio^programima „Van u
wil ik zingen"
Opname hiervoor zal plaatsvinden op 15
maart 1977 in de St. Walburg-kerk te Zut-
phen. Het koor heeft inmiddels toezegging
gedaan.

BURGERLIJKE
STAND

Ogentest en ver-
lichtingskontrole
werd sukses
Dankzij de welwillende medewerking van
de Vordense garagebedrijven is de tiende
verlichting»- en Ibandencontrole in het ka-
der van de landelijke aktie van Veilig Ver-
keer Nederland „Goed licht - allicht" ook
dit jaar weer een groot succes geworden.

Bik garagebedrijf bood hiertoe met haar
personeel gratis voor een avond haar dien-
sten aan. Op de daarvoor beschikbaar ge-
stelde tijd werd in totaal van 177 auto's
de verluchting gekontroleerd en werden
kleine afwijkingen verholpen.

Naast deze aktie beschikte de afdeling Vor-
den in dezelfde week over het ogentestap-
paraat. Dit bevond zich niet alleen 's mid-
dags en 's avonds bij de controle houdende
garages, maar werd ook in de morgenuren
gebruikt bij enkele bedrijven en op de we-
kelijkse mankt.

Niet minder dan 272 personen maakten
hiervan een dankbaar gebruik. Gezien de
grote belangstelling hiervoor zal getracht
worden dit ogenteatappanaat het komende
winterseizoen nogmaals naar Vorden te
krijgen. Resumerend kan de afdeling Vor-
den terugzien op een zeer geslaagde aktie.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Geboren: Jlanine PelgTtum.

Ondertrouwd: L. Boven en B. M. E. Hor-

sting; F. Lottenman en G. G. J. L/enselink.

Gehuwd: G. H. Bannink en H. H. ter Haar.

VICARIS GENERAAL,
DIENT H. VORMSEL TOE
Jongens en meisjes van de vijfde en zesdfc
klassen van de rjk. basisschool te Vorden
en de rJk. basisschool op de Kranenburg
zullen op zaterdag 13 november a.s. het
H. Vormsel ontvangen. De toediening zal
geschieden door de vicaris-igeneraal van
het aartsbisdom Uitrecht migr. dr. H. van
Munster.

In de Christus Koningkerk te Vorden 's
middags en in de St. Antonius van Padua-
kerk op de Kranenburg 's avonds.

Aan deze plechtigheid zijn diverse voor-
bereidingen vooraf gegaan. Niet alleen is
reeds gedurende twee weekenden in de
kerk aandacht hieraan besteedt, ook heb-
ben twee avonden plaatsgehad ter oriënta-
tie voor de ouders.

OOGST-DANKDIEN^T
Het is de laatste jaren de gewoonte ge-
worden in de Gereformeerde kerk te Vor-
den de dankdienst voor gewas en arbeid op
de zondagmorgendienat te doen plaatsvin-
den. Vrijdags vooraf gaande aan de dank-
dienst, gaat de jeugd de gemeenteleden
langs om bloemeni frtuit etc. te verzamelen.
Deze worden dan in de kerk gezet voor de
kansel. De verzamelde giften worden dan
na de oogstdienst gebracht naar de zieke
en oudere gemeenteleden.

Nu is er a.s. zondagmorgen weer een dank-
oogstdienst. Voorganger in deze dienst is
ds. J. B. Kuhlemeier. De jeugdclubs krijgen
een aktief aandeel in de dienst. De Geref.
jeugdraad heeft er voor gezorgd dat de
Amio Singers uit Winterswijk komen zin-
gen. In de gebeden, lofzang en het dank-
offer, willen wij de Here onze dank bren-
gen voor de ontvangen zegeningen.

Ingezonden
(Bulten verantwoordelijkheid der redactie)

L.S.,

Na een hele lange tfld weer een brief van
ons. We heblben het de laatste twee maan-
den erg durk gehad en dat blijft ook nog
een poosje zo.
Tussendoor is er even wat tjjd uitgetrok-
ken voor deze brief. Zoals u weet, wonen
we nu in de stad. Arjanne gaat elke dag
naar de Amerikaanse school en zij heeft
er plezier in. Ze gaat met een schoolbus
die haar elke morgen vlak bfl huis komt
ophalen om acht uur. Ze eet op school en is
dan om drie uur weer terug met de bus.
Ben mooie dag en ze lijkt er niet bijzonder
vermoeid van te zijn, want thuis begint ze
meteen weer te spelen.
Erik is een beetje jaloers maar daar is
niets aan te doen want de kleuterschool is
voor kinderen van vgf jaar en hij moet dus
nog een jaartje wachten.
Bind juli hadden we een Hollanse familie
uit Indonesië te logeren met vier kinde-
ren. Dat was reuze gezellig en fijn voor de
kinderen omdat ze met elkaar konden spe-
len. Deze mensen kenden we nog uit de tijd
dat wij in Suriname woonden.
Deze maand kregen we ook nog onverwach
een loge, nj. Feiktje Brouwer, de onderwij-
zeres waar we in Suriname naast woonden.
Zij gaat waarschijnlijk weer terug, daar het
heel moeilijk is om Surinaamse onderwijze-
ressen 'het bos in <te krijgen. Zij zijn erg
bijgelovig en erg bang voor Indianen en
bosdieren.
Hier in Isfahan werkt Jan nu voor de drie
blindeninstituten van de kerk: Nurayin,
Ohris'tioffel en de boerderij. Nurayin is een
tehuis voor blinde meisjes en vrouwen. De
meisjes volgen dagonderwijs aan een nor-
male school. Wat ouderen werken in een
weverij en de bmMe-werkplaats. Dit werk
wordt voornamelijk gesteund uit Iran en
Engeland. Ohristoffel is een tehuis voor
blinde jongens en mannen. De jongens vol-

gen dag- of avondönderwijis aan een nor-
male school. De oudere blinden die niet zo
goed kunnen leren werken in de borstel-
en becz^mwerkiplaats. Dit instiuut wordt ge-
leid door Duitse staf en betaald door een
Duitse blindenorganisatie.
Over het werk van de boerderij schreven
we u al eerder toen wij daar nog woon-
den.
Begin oktober werd er een grote jaarlijkse
kerkvergadering gehouden van alle Angli-
kaanse kerken in Iran. In zijn nieuwe funk-
tie moest Jan daar ook aanwezig zijn. Al-
hoewel de aard van het werk veranderd is,
heeft Jan toch nog steeds het gevoel voor

de blinden te werken en het bevalt hem ook
best. Dr. N. C. Keulemans van het ADB
kwam tijdens de kerkvergadering ook op
bezoek. Tijdens z$n bezoek van een week
zijn alle plannen voor reorganisatie uitvoe-
rig besproken.
Tenslotte willen wij iedereen hartelijk be-
danken voor de lektiuur die wij steeds ont-
vangen en voor alle verjaardagsgelukwen-
sen. Wij zullen proberen de volgende brief
sneller te aten komen. Hartelijke groeten,

Jan, Ria, Arjanne en
Erik benselink.

lafahan, oktober 1976.

Rabobank Kranenburg had omzet-
vermeerdering van ruim vier miljoen
Het afgelopen jaar 1975 is voor de Rabo-
bank Kranenburg/Vorden waarvan het
bankgebouw gevestigd is aan de Ruurlose-
weg, weer een recordjaar igeworden. Op-
nieuw /werd een omzet vermeerdering be-
reikt nu van ruim vier miljoen gulden; te
weten van 53 miljoen in 1974 naar ruim
57 miljoen in 1975.

Afscheid
Op de 56e algemene ledenvergadering van
de Rabobank Kranenburg, die in zaal
Schoenaker werd gehouden, was de belang-
stelling niet zo erg groot.
Afscheid werd genomen van de bestuurs-
leden de heren A. F. J. Waarle (in verband
met bereiken van de 70-jarige leeftijd) en
H. B. G. v. d. Sligte (wegens vertrek naar
Nieuw Heeten).

Voorzitter de heer A. R. J. Zents richtte
waarderende woorden tot hen; de heer
Waarle was meer dan 26 jaar bestuunslil,
de heer v. d. Sligte zes jaar. De heer Waar-
le ontvang een tafelaansteker met inscrip-
tie als aandenken, terwijl de heer v. d.
Sligte eveneens een blijvende herinnering
werd aangeboden.

Toeneming spaartegoeden
Steeds meer privé-rekeninghouders maken
gebruik van de mogelijkheden in het beta-
lingsverkeer en hiervoor werden toereiken-
de saldi aangehouden. Door rekening-cou-
ranthouders werd voor ƒ 437-137,— opge-
nomen aan gelden. Aan Voorschotten wer-
den verstrekt ƒ 2j232.il73 tegen ƒ 2.180.570
in 1974.

Het aantal leden bedroeg 118 (116 in 1974).
De ingelegde bedragen op de spaanreke-
ning-en was weer groter. Bij de bank wer-
den door de Stichting Spaarbank aan gel-
den gedeponeerd voor ƒ 3.298.770 tegen
ƒ 3.044.i257 in het voorgaande jaar. In re-
kening-courant was men schuldig ƒ 437.137
de tegoeden bedroegen ƒ691.591.

Winstsaldo
Het winstsaldo bedroeg ƒ 4544 tegen ƒ 4503
in het voorgaande boekjaar. Besloten werd
om hiervan ƒ 500 te bestemmen als winst-
uitkering (speciaal fonds), terwijl de res-
terende ƒ4044 werd toegevoegd aan de al-
gemene reserve die hierdoor in totaal nu
ƒ 113j240 bedraagt. Door de directeur de
heer H. J. Hartonan werd de balans en
verlies- en winstrekening uitvoerig toege-
licht. De balans sloot met een totaalbedrag
van ƒ4.346.258.

Verkiezingen
Bij de gehouden bestuursverkiezingen wer-
den als leden van de Raad van Bestuur ge-
kozen (bij acclamatie) de heren J. H. Nflen-
huis en W. A. J. Lichtenberg. Door de be-
noeming van de heren Nijenhuis en Lich-
tenberg voornoemd in het bestuur (zfl had-
den een functie in de Raad van Toezicht)
werden in deze vacatures voorzien door ver-
kiezing van de heren H. Th. Wiggers en
B. Th. Rondeel. In de Raad van Toezicht
werd de aftredende heer H. M. A. Helmink
herkozen.
De voorzitter dankte in zijn. slotwoord spe-
ciaal de directeur en zijn assistent voor de
met veel toewijding en ijver venïcMe taak.

Vordens Huis-
vrouwen Orkest

3 voorgaande jaren bood het VHO
weer geheel gratis een avond aan langdu-
rige zieken en gehandicapten.

Was het de eersite maal voorpatiënten die
in Ermelo op vakantie waren, vorig jaar

•
en het de Vordense ingezetenen die aan
gebodene veel plezier hebben beleefd.

Nu was het dit keer wel iets anders. Deze
avond traden de dames via het Ned. Rode
Kruis op en wel een boot, genaamd Willem
Alexander, die als ligplaats had gekozen
de Usselkade in Zutphen. Ze zaten dus let-
terlijk en figuurlijk in de boot. Maar dat
deed aan hun optreden geen afbreuk. Ook
deze avond was weer een geweldig succes.

Alle patiënten en verplegend personeel heb-
ben enorm genoten van hetgeen de dames
uit Vorden brachten. Na afloop werden alle
dames persoonlijk bedankt. Vooral van de
leider die dit werk wat door het VHO ge-
bracht werd als ^klasse" betitelde.

Na een gezellig meezingen waaraan alle
patiënten en verplegend personeel meede-
den gingen de dames voldaan richting Vor-
den, met de voldoening dat er weer vele
patiënten een fijne avond hadden beleefd.

Maandag:
Repe*, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus vttn 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmlntonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

Dinsdag:
VoMeyfoaltraininig in beide zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wintertraining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'t Rijsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish.school oJ.v. mevr. Annelies Tijman

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gyninastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
FoJklorische dansgroep De Knupduukskes,

(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettink

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
ledere donderdagavond bridgien zaal Bak-
ker.

VrUdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
jongens en heren)
Jeugdsocdëitedt open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderfl bij troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Klnderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
Jeugdsociëteit open van 19.80 tot 23.00 uur

Zondag:
Jeugdsodëtelt open van 20.00 tot 22.00 uur

November:
3 Bazar De Wehme
4 Bejaardenikring Jeugdcentrum 13.45 u.
5 Jong Gelre feestavond zaal Schoenaker
8 Jong Gelre feestavond zaal Schoenaker
6 Stichting Jeugdsociëteit: dropping
6 Bal voor gehuwden en verloofden

zaal Eykelkamp
9 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur

13 Prinsenbal Karnavalsver. De Deur-
dreajers in zaal Schoenaker

16 NCVB in Ohr. Huislhoudschool
17 Herv. Vrouwengroep dorp
17 Verkoop Welfare-artikelen in „Nuova"
18 Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 u.
20 Film Stichting Jeugdsociëteit: Inpik-

ken en wegwezen
20 Jeugdcentrum te Vorden: Vogelten-

toonatelllnig Ons Genoegen 68
21 Idem
23 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
24 KPO

December:
2 Bejaardenkring Jeugdcentrum, Sint,

13.45 tuur
16 Bejaandenkring Jeugdcentrum, Kerst,

13.45 uur
18 Kertstconcert Herv. Kerk, Vordens

Ohr. Gem. koor Excelsior, Vordens Da-
meskoor, Vordens Mannenkoor

18 Film Stichting Jeugdsociëteit: Ducht,
haven in alarm

20 Herv. Vrouwengroep dorp, kerstfeest
21 KPO, kerstavond voor bejaarden en

leden
21 NCVB in de Ohr. Huishoudschool
26 Kerstifilm Stichting Jeugdsociëteit: The

Stóng

De besturen van ue verenigingen worden
verzocht hun aktlvltelten aan ons doo» te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.



Wegens verdere uitbreiding van onze landelijke aktivitei-

ten hebben wij op ons kantoor plaats voor:

steno-typiste
met ervaring steno nederlands en zo
mogelijk kennis van engels en duits

assistent
VOOR DE BOEKHOUDING

leeftijd 20-24 jaar

assistent
COMMERCIËLE ADMINISTRATIE

leeftijd 20-23 jaar

Ook onze landelijke besteldienst zal worden

uitgebreid met

enkele chauffeurs
leeftijd 22-35 jaar

Sollicitaties te richten aan:

EDAC B.V.
NIEUWSTAD 2 - VORDEN

Eventuele telefonische informatie:
telefoon 05752-1773

^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<

Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

Dansen
Zondag 7 november

CARDINAL
POINT
nu overal

airconditioning

TEGER
Stationsstraat 18

OCCASIONS RUURLO
Telefoon 05735-1426

FIAT 600 1970
FIAT 850 1970 - 1971
FIAT 133 1974
FIAT 127 1971 - '72 - '73
FIAT 127 3-drs 1974
FIAT 127 Spec 1975
FIAT 128 . . 1972 - '73 - '74

FIAT 124 1972
OPEL ASCONA 1973
iNSU FKÜNZ 1970
SIMGA Rally I 1974
FIAT A 1,12 1971
FIAT 127 (schade) 1973
FIAT 128 (schade) . . 1972

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.

Vrijdagavond; tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

DEZE WEEK:

damespulli's
in Helanca en acryl

normaal 24,75

nu 19,95

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

REKLAME VRIJDAG EN ZATERDAG

Irish
coffee gebak
pittige koffiesmaak

met whisky-likeur

iets aparts

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

H.H. Veehouders
Ondeiig-etelkende hioudt zioh aantoe-
vio>le<n vtoor het

SCHEREN VAN UW
KOEIEN

A. J. VAN MIDDELKOOP
Emimeiikiseweg 7 - Wdchmond
Telefoon 05754-439

RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.Y.
VORDEN

Wij zoeken voor

spoedige indiensttreding:

rijwielmonteurs

en

Sollicitaties, zowel schrifteiyik als
mondëltinig kunt u richten aan: Af d.
Personeelszaken, Enlkweg 17 te Vor-
den. Telefoon 05T52-1241.

EMPO
Gemeubileerde woonruimte gezocht

vanaf januari tot juli 1977.
Gezin met 2 kinderen, dde met verlof
uit Kameroen komen. Joh. v. Kempen

Contact-adres:

G. Bijenhof
Nieuwstad 61, telefoon 1617.

Graetz kleuren t.v
PREFEKT
56 cm f 2098,- onze prijs

Fa. BREDEVELD
ZUTPHEN Weg naar Laren 56 rel. 13813

Velen vonden reeds de weg naar

Modecentrum
Teunissen - Ruurlo

Grote kollekties modieuze kleding voor het hele gezin

MANTELS
t.m. 52 van 120,00 - 375,00

COATS EN JOPPERS
vanaf 65,00

JAPONNEN EN PAKJES
t.m. 52 vanaf 79,00

ROKKEN
t.m. 51 vanaf 25,00

BLOUSES
t.m. 52 vanaf 19,50

PULLOVERS, PULLI'S, VESTEN
vanaf 14,95

KINDERMANTELTJES
in cord, flanel, loden vanaf 52,50

COATJES
in unie, ruiten en strepen vanaf ... 40,00

JURKJES EN OVERDRESSES
vanaf 29,50

PANTALONS
vanaf 19,50

BLOUSES EN PULLOVERS
vanaf . 8,95

KOSTUUMS, KOLBERTS. COATS,
JASSEN EN SUEDE JASJES

Speciale aanbieding in

MANTELS
69.50 - 89,50 - 99.50

RUURLO
Vrijdags gezellige koopavond Gratis koffie !

STICHTING DORPSCENTRUM
Vanaf l november jl. liggen de
tekeningen van het

DORPSCENTRUM

voor een ieder ter inzage in de

OPENBARE LEESZAAL

Reakties gaarne voor 22 november a.s. kenbaar
maken bij de heer J. F. Geerken, Het Vogelbosje 8,
telefoon 1600 of bij een van de andere bestuursleden
van de Stichting Dorpscentrum.

WEEKENDAANBIEDINGEN
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELM IN K
VOflDEN ZUTPHÉNSEWEG TEL 05752 1514

WOLLEN SMYRNA

TAFELKLEDEN
zolang de voorraad strekt

extra laag in prijs
nu 99,50

NEVEDA WOL
DIVERSE MODERNE KLEUREN

perbol

GEBLOEMDE FLANELLEN

LAKENS
1 persoons

2 persoons

19,95
22,50

THEEDOEKEN
LEUKE GEZELLIGE DESSINS

4 stuks 10,-



Oude alach/tlkippen te koop.
B. F. Lebbink, Eikenlaan
27, Vonden, tel. 6739.

Te koop: dikbevleeside vier-
defls van een pink en een
stier. Rednitjes, Lochern,
tel. 05730-2614.

Aardappelen te koop; ook
voor de wintervoorraad.
Groot^Roessdnik, Tover-
straat 18, Baak.

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graaf achapbode

Slgarenmag. BOEKSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikers-weg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

Te koop: ± l ha stoppel-
knollen. Briefjes in te leve-
ren voor zaterdag 6 nov.
12.00 uur. Pelgnum, Dedden.

Te koop: 2 vierdels van
jonge harde koe. T. Ruiter-
kamp, Med'ler, Vorden.

Te koop: vense eieren bjj
G. W. Asstink, Vordenae-
bosweg 7.

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond tgdens vakantie of
weekend.

Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters ver-
warmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showklaar maken van
alle hondenrassen.

Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runderpens in
stukken p. kg 2,—
Gemalen rood-
vlees p. kg 2,15
Pittah honden-

brokjes p. 25 kg 37,50

UNIQUE
A Sla, Ruurlo, telefoon
05736-386.

Van patroon tot stof,

garen en knoop,

hot is allemaal bfl

LAMMERS
Zutphenseweg

te koop!
Vorden

HEUGAFLOR
TAPIJTTEGELS

van 48,50 voor

36,00 p. m2

Lubbers
Woninginrichting
Raadhuisstraat, Hengelo
GW., telefoon 1286

Dure feestdagen? Mevrouw
ga ook net als vele vrou-
wen vóór u deden zelf geld
verdienen. Minimaal 5 uur
per week. U krflgt alle in-
formatie geheel vrgbigvend
bij u thuis. Bel tussen 13.00
en 17.00 uur 08340-25258.

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels .kabinet-
ten, goud en zilver «n
gTootmoeders-tfld-
artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo

Grandioze Welkqopjes
in verschillende modellen
en uitvoeringen, zoals:
kunststof, roestvrijstaal en
gelakt metaal.

Niet voor de poes is de
praktische

WEGWERP
~ ZAKLANTAARN

12 van Witte Kat. Gemaakt
van kunststof. Géén
lekkende batterijen, dus
licht tot het eind voor

f3,50

Voordelig lichtpuntje
"Welkoop heeft in de donkere dagen
goedkoop "licht" voor u...

8 GLOEILAMPEN IN
VOORDEELPAKKET
1 x 40 Watt, 2 x 60 Watt, 3 x 75 Watt en
2x100 Watt.
Samen voor

(normale prijs f 12,15)

BATTERIJEN
voor licht, kracht of
geluid... wat u maar wilt.

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

Een extra lichtpunt
nodig?
Welkoop heeft
diverse

ARMATUREN
voor binnen en
buiten,
voor gloeilamp en
TL-buis.

Daarnaast
verschillende

CONTACT-
DOZEN en

SCHAKELAARS
voor in- en opbouw.
Verder snoer, stekkers, contra-
stekkers, lampen, looplampen enz.

Kies doelmatige verlichting...
dat spaart energie!

BROOD ?
Natuurlijk!
WARME BAKKER

BAKKERIJ

A
VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

W.A.S. Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altijd aan huis,

bannen 24 uur.

AJlLe onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 34 - Zutphen - Tel. 05750-15410

VOOR GOEDE

foundation
lingerie en
nachtkleding

RUURLO
Vrijdags gezellige
koopavond Gratis koffie

WALA, TRIUMPH,
SCHIESSER, LOYABLE

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
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Autobedrijf
Bennie Wenfing biedt te koop:
PEUGEOT 304 1973
PEUGEOT 404 Ddesel 1970
PEUGEOT 504 Diesel 1972
OPEL KADETT 1969
OPEL KADËTT Coupe 1968
FORD 1ÖM 1970
FORD 4-deuns 1970
CITROEN 2CV4 1971
FORD TAUNUS 1600 L 1971
VW 1300 1969
FIAT 600 1971
Vraag uitgebreide dokumentatle van de
TOYOTA bestel- en vrachtauto's.

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256
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TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dïjkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

EEN BRIL NODIG ?
Geen probleem!

Ook vooral voor de jeugd

een mooie kollektie

metalen monturen

zowel in gekleurd als in

metaalkleur en vele

modellen in celluloid

horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo, tel. 1771

Gediplomeerd opticien

EN TOCH . . IS

ONBETWIS»

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utph«>nso\v«>K . Vorden - Telofoon 05752-1514

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

De jaarlijkse verkoop van
Welfare-artikelen is dit
jaar vastgesteld op

woensdag 17 nov.
a.s. van half twee tot half zes in het
souterrain van „Villa Noiova",
Zutphenseweg 73.

Wij hopen dat u ook ditmaal uw belangstelling
ault tonen, voor dit zo belangrijke onderdeel van
onze werkzaamheden.

Directie , 't Bnzerinck"

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.

Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Het Exclusieve Gordijn
(en voordeliger dan u denkt.)

iïfiïiïfiïffiïiïffffiïfiïff

+
Egger Vitrage naar speciaal
model, voor u op maat
gemaakt. Keuze uit
7 uitvoeringen en
diverse kleurstellingen.

Kom de kollektie bewonderen bij:

jp% toniit CENTRUM
O) ICipIJl FRANKEN BV.

ULFT
Oversluis 7
Tel. 08356.3108

DIDAM
Spooretraat l

Tel. 08862-1166

kombi neren is een kunst
Die kunst leert u snel temidden van onze grootse kollekties vesten,

truien, pullovers en pantalons.
Kom gerust binnen, voor de meest ideale kombinatie.

tcHtiel en mode
/choolclermcin

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG
üftofvrfl vegen - met bewfls voor politie en brandver-
zekering
Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

Aalten - Julianastraat 50 - Doesburg - Tel. 4122
Contact-adres voor Vorden en omgeving: Th. Eek hardt, Nieuwstad 10,
Vorden, telefoon 193?
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praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Soms krijgt een mens wel eens een artistieke bevlieging. Dan vindt-ie al
die foto's van gewone onderwerpen niet meer bijzonder genoeg en gaat-ie
op zoek naar Iets Heel Moois. Zo'n bui had ik plotseling deze zomer toen
we buiten zaten. Mijn oog viel op een palm, die op ons terras staat. Daar
zit een mooie foto in, dacht ik. Die sierlijke bladeren tegen een lichte
lucht.. ik zag het voor me. En ik maakte deze foto. Eerlijk gezegd viel hij
me tegen. Het lijkt net of er iets aan mankeert. Een beetje grijs en weinig
sprekend. Ik ging er toch nog eens mee naar de fotovakman en vroeg, of
er niet meer uit deze foto gehaald zou kunnen worden. Ik had wel het
negatief mee genomen.

Dat kon best, zei mijn foto-adviseur. In de donkere
kamer kan een afdruk worden gemaakt, die meer
kontrasten geeft. Dat noemen ze: een harde afdruk en
die krijgen zé door gebruik van speciaal papier, dat
weinig tussentinten weergeeft en met een bepaalde
ontwikkelmethode. Nou ja, al die technische toestan-
den zeggen mij ook niets, maar het resultaat is toch
wel duidelijk in de goede richting. Mijn fotohandelaar
zei me nog wel, dat zoiets niet kan worden gedaan
met kleurenfoto's.

Toen ik thuiskwam, zat daar toevallig een goede
vriend, die zelf een donkere kamer heeft. Hij zei: Als
ik die palmtak nou eens helemaal in zwart en wit zou
afdrukken! Zou dat niet nog mooier zijn? En dat
heeft-ie voor me gedaan, 't Is een heel werk, want je
moet er echt een beetje mee experimenteren, maar het
resultaat is precies, zoals ik het in gedachten had
gezien: een volkomen zwarte palmtak tegen een witte
lucht. Een mooie vlakvulling. L .1 beetje artistiek. En
'n leuk effekt.

Dammen
VERLIES VORDKNSE DAMMERS

Het eerste tiental van de Vordense dam-
oLulb DOV heeft ddit weekend in de thuis-
wedstrijd tegen DVD uit Doetinchem een
hoog uitgevallen 13—7 nederlaag te slik.
ken gekregen, waardoor de achterstand van
Vonden op de koplopers is uitgegroeid tot
drie punten.
De indiivideuele uitslagen waren van de
ontmoeting tegen DVD: Th. Slütter-B. uk-
ken O—12; H. Grotenhuis-C. D. van Dnumpt
l—il; A. Wassink-JG. van Kampen O—2; H.
Klein Kranenlbarg-iG. Bas 0—2; S. Wiers-
ma-G. van Drumiptt l—il; B. Nöenhuis-J.
Boswinkel l-—il; G. Ddimimendaal-G. Prin-
sen l—il; W. Sloetjes-iH. Peniterman O—2',
H. RuesinkjB. Gerritsen 2—O; J. Masse-
link-J. Buaser l—'1.

Stand aan de kop: l ton. 3 Kroonschtif
(Ede); DOA (Apeldoorn) en DVD (Doe-
tinchem) 6 gespeeld 10 punten; 4. DCV
(Vonden) 6—7.

Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Hiulshöf-Ter Beest O—V; Wansdnk-Boudri
O—2; miej. Qosselink-Esselink O—2; Breu-
keT-,Qiraaskam(p O—2; Hoenink-Rossel 2—
0; Oukes-DankJhaar 2—O.

Voetbal
VORDEN BRENGT KOPLOPER
COLMSCHATE EERSTE
NEDERLAAG TOE

Johan Scholten bra k pols

Vorden, deze zondag- in het rood gestoken»
heeft de koptoper in de hoofdklasse Colm-
schate een verdiende 5—»2 nederlaag' toe-
gebracht.
In een uiterst merfawaarddge eerste helft
werd de basis gelegd voor deze royaal uit-
gevaillen score. De bezoekers stratten met
een fel offensief, waarby de thuisclub alle
zeilen moest bgizetten om doelpunten te
voorkomen. Dit tokte ten dele, want in de
itiemde minuut beging' Gerrilt Wentink een
overtreding- tegen Willem Jeurnimg die de
toegekende vrge schop op fraaie wijize on-
houdbaar voor doelman Gerrit ten Have in-
knalde: O—<1.

Geleideiiyik aan slaagde de thuisclub erin
heft spel enigislzans te verplaatsen, maar
vooreerslt kregen de Vordense aanvallers
weinig- kanis tegen de hechtte defensie van
Oolmischate.
Een kwarttier voor de rust kwam de omme-
keer. Op tónlks schoot Bertus Nflenhuis uit
een vrjje schop richting Qolmschate doel.
André te Veldhuis beroerde de bal met zijn
hoofd en de gelijlkmaker l—l was geboren.
De zo solide Golmischiate defensie raakte
door dit onverwachte doelpunt geheel van
de kook. Een pass van Ngenhuis werd op
rjjitje door drie OoLmischate-spelers gemist.
Heersink zei dank je wel en gaf de keeper
geen schijn van kans: 2—1. In dezelfde
minuut knalde Sdholten in vrije positie aan
de andere kant hoog over.

Ben paar minuten voor rust werd Chris
Hüssiinlk op rechts gevloerd. De door Geert
Heersink genomen vrfle schop werd door
HÜsisink zelf met het hoofd in een doelpunt
omgebogen: 3—il.

Even later was het opnieuw raak. Bert
VHogman speelde zich keurig vrjj waarna
de toestOTtmende Berttus Nijerihiuis de bal in-
eens op de slof nam: 4—1. Toen Vorden
nog stond na te genieten van deze bflzonder
fraaie treffer, schoot Jiohan Scholten aan
de andere kant plotseling raak: 4—2.
In de tweede helft werd het een gezapig

parttijltje voetbal. Qolmischate probeerde de
achterstand te verlklednen„ maar in de Vor-
dense defensie speelden Teerink, Wentink,
Ter Beest en Nijenhiuis een uitstekende par-
tjjd terlwöl bovendien Ten Have zich een
betrouwbaar sluitstuk toonde.
Wel kreeg Oolmjsdhate vele hoekschop(peni
maar dat leverde niets op. Twaalf minuten
voor tijd lanceerde Amdré te Veldhuis Geert
Heerstink die de stand 5—~2 liet aantekenen.

Ben ptaar mfianuten voor tqd pech voor de
bezoekers. Bij een door Wentink genomen
doelsehop kreeg Johan Scholten de bal zo
ongeluikkig tegen de hand dat hq de pols
brak.

SALANDIA 1-SV RATTI l af d. zaterdag

Een niet volledig' SV Riatti vertrok naar De-
venter om daar te speen tegen Salandia,
die in de staart van deze afdeling bungelt.
Dtit wias in de wedstrijd niet te zien, want
het was juist Salandia die druk uit ging
oefenen op het doel van SV Rjatti.
Doelman Wassdnk kreeg daarom veel werk
te verrichte^ wat hij uitstekend deed.
Ratti kreeg beter greep op het spel
Salandia en nam de aanval over. Maar
verder als schoten rakelings naast of over
kwam men niet.

Herhaaldelijk lieip SV Riatlti in de buiten-
spelval. Toch was het Salandia die
voorsprong mocht nemen. 'Door een
verstand tussen de uitstekende invaller J.
Harmisen en doelman Wassink werd het
1—^0 voor Salandia. Door dit doelpunt was
J. Harmsen enigiszins iets aangeslagen en
moest zich daanom snel herstellen. Daarna
speelde hij een uitstekende wedstrijd.
Niadat SV Ratti vele malen in de buliten-
spelval was gelopen, begreep men dat tot
een andere speelwijize moest worden over-
gegaan om tot doelpunten te komen. Er
brak een explosie bij SV Ratti uit, het ging
beter apelen en zorgde binnen een tijd van
vijf minuten voor drie doelpunten.
Het was P. BielawsM die met een prach-
tige boogbal de stand op l—il bracht. Di-
rect daaran was het weer Bielawski die
met een lage schuiver de doelman ver-
rastte: 2—1. Direct na de aftrap was het
J. Nijenhiuis die met een boogbal het doel
wisit te vinden: 3—il.
De tweede helft van de wedstrijd was een
heliflt van de gemiste kansen, want SV Rat-
ti verzuimde om verder uit te lopen.

J. Tjeerdsma moest vervangen worden door
J. Arendsen en J. Harmsen door J. Schoen-
ker. Het werd nog benauwd voor SV Ratti
nadat Salandia nog tegen had gescoord:
3—12. Men ging- jagen op het doel van SV
Ratti. Het laatste fluitsignaail van de goed
leidende scheidsrechter was voor SV Ratti
een zucht van verlichting en kon men de
volle buit mee naar huis nemen en zich

hierdoor stevig op de 4e plaats van de
ranglijst nestelen.
SV Raitti 2 heeft zidh van twee nederlagen
uitstekend hersteld en won met 5—O van
Gïazelle-iNieuiwland 6.
SV Rattd 3 blijft uitstekend volgen want
het haalde vemietiigenid uit tegen Erica 3.
Eindstand was 1—O in het voordeel van
SV Rattt 3.
SiV Ratti 4 pakte in een goede wedstrijd
één punt tegen AK9V 10 l—1.

SOCII-RATTI: 0—1

Rjatti's eerste afdeling' zondag heeft zon-
dagmiddag weer enkele kostbare punten
bijeen gespeeld; in de uifcwedstrtjd tegen
het Wtóhmondse Socii bereikten de groen-
witten een nipte O—l edndistand.
Hoewel Socii, zeker in de eerste helft veel-
vuldig in de aanval was, sprong zjj slordig
om met deze kansen. De eerarte helft was
bjjna ten einde, zodat iedereen dacht dat
deze met dubbelblanike stand zou ingaan
(O—O K toen Rjatti de leiding nam. Uit een
hoekschop kopte F. WoUbrink de bal prach-
tig tussen de palen: r—1. Doelman Stapel-
broek was niet bjj machte de bal te keren.
Na de thee probeerde Socii er van alles aan
om in ieder geval de stand op gelijke voet
te brengen maar Ratti hield goed stand.
Er was te weinig- lijn in de Socii-aanvallen.
Toen het offensief wat Iwwde slaagden de
Kranenburgers er zelfs meermalen in om
het initiatief te nemen. Een hogere score
zat er echter niet meer in.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: Salandia-SV Ratti
2—Q; SV Ratti 2^GazeHe Nieuwland 6 5—
0; Erica 3-lSV Rattd 3 0—7; SV Ratti 4-
AZSV 10 1—^1; Hercules a-SV Ratü a 3—3
Dames: Ratti ̂ Voorst O—-7.

Programma afd. zaterdag': S V Ratti l-Eri-
ca; SV Rjatti 2-iHarfsen 5; Selios 2-SV Rat-
ti 3; SV Ratti 4-iSp. Amlbon 2; Ratü al-
Sp. Brummen a2. Dames: AZC-SV Ratti.

Uitslagen afd. zondag: Vorden-Oolmscihate
5—2; Voorst 2-Vorden 2 l—<2; Vorden 3-
Sp. Ijochem 4 4—6; Voorst 4-Vorden 4
2—il; Hercules 2JVorden 5 4—1; Vorden 6-
Hercules 3 0^—0; Vorden 7-BaaJkse Boys 2
7—O; Erica '76 7-Vorden 9 O—6; Warnsv.
Boys alJVorden al 3—2.

Programma afd. zondag: Winterswijk-Vor-
den; Vorden 2-Dier. Boys 2; Be Quick 4-
Vonden 3; Vonden 4-Sp. Doesburg 4; Vor-
den 5-tLoenermark 5; Warnsv. Boys 3-Vor-
den 6; Sp. Loohem 7--Vorden 7; Vorden 8-
Sp. Locihem 9; Vorden 9->Zutphania 5; Vor-
den al-Sp. Eefde al.

UITVERKOOP
ZATERDAGMORGEN 6 NOVEMBER

's MORGENS OM 9.00 UUR

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP
ALLEEN VAN DE VOLGENDE

ARTIKELEN:

gereedschappen
ijzerwaren
tuinartikelen

GEREEDSCHAPPEN:
alle voorradige hand- en elektrische
gereedschappen met kortingen van 20% en
meer.

IJZERWAREN:
omvat honderden artikelen. Waaronder
schroeven, spijkers, sloten, deur- en raam-
beslag, bouten, gaas enz. Alles tegen zeer
lage prijzen.

TUINGEREEDSCHAPPEN:
zoveel rente van uw geld krijgt u nergens.
Nu goedkoop tuingereedschap halen met
gemiddeld 30% korting. Daar zit zelfs groot
voorjaarsvoordeel in.

De uitverkoop van uitsluitend bovengenoemde artikelen
begint zaterdagmorgen 6 november om 9.00 uur precies.
En eindigt uiterlijk op 5 december.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Sint Nicolaaskrant
1976
In de week van 15 november a.s. verschijnt de
ST. NICOLAASKRANT in Vorden, Hengelo, Steende-
ren, Baak, Wichmond, Warnsveld, Almen en Barchem
met een oplaag van plm. 8.000 exemplaren

Uw advertentie hiervoor gaarne voor maandag
8 november a.s. in ons bezit

De redactie



Bij de ingebruikneming van onze nieuwe verkoopwagen de volgende artikelen tegen feestprijzen

Gesort. zandkoekjes
250 gram van l ,35 voor

10 cocosmacronen
van 3,- voor

f V
Gesorteerd drop
250 gram van T ,70 voor

Vruchtenkoekjes
250 gram van l ,25 voor

f 1,50

f V

Voorts elke week speciale aanbiedingen. Een nieuwe
verkoopwagen, maar het sinds jaren vertrouwde
adres:

T. W. BRETHOUWER
AALTEN

Zaterdag 30 oktober 1976

verliet de familie Pardijs

de winkel aan de Dorpsstraat.

Radio-TV-speciaalzaak„Oldenkamp"
was hierbij aanwezig en maakte

hiervan een video-reportage.

U kunt deze reportage zien

in onze etalages op vrijdagavond
zaterdagavond en zondagavond

tussen 7 en half 8.

Voor al uw radio-tv-hifi stereo en

Akai video apparatuur

(ook voor verhuur) naar

RADIO-TV SPECIAALZAAft

STATIONSWEG l - VORDEN - TELEFOON 2577

De nieuwe
Oranjekalender
is verschenen

Een uitgave in kleuren
van Pro Juventute. De op-
brengst komt ten bate van
het kind dat extra zorg
nodig heeft.

Bestelbon

Naam

Adres

Woonplaats

wenst toezending van

a. (aantal) Oranjekalen-
ders 1977 met Nederlands
calendarium en/of

b. (aantal) Oranjekalen-
ders 1977 met viertalig calen-
darium: Engels, Frans, Duits en
Spaans.

Beide soorten a f. 5,95
(verzendkosten f. 2,— extra).

Postgiro 517*00
Kalenderactie Pro Juventute
Postbus 7101 -Amsterdam
Telefoon (020) 79 09 49

Drukwerk
voor

handel
en
industrie

briefpapier

rekeningen

briefkaarten

enveloppen

orderbloks

folders

konvokaties

raambiljetten

Drukkerij

WEEVERS

Acryl pulli's
in dames- en herenmaten

allerlei kleuren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TE1.05752 1514

SPECIALE AANBIEDING

GEHEEL LEDEREN

DAMESLAARS
met blokhak

normaal 99,75 deze week

f75,-
alleen donderdag, vrijdag

en zaterdag

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Te koop: spinazie en andjj-
vie op bestelling.
H. Weemik, Schiuttesfcr. 12,
Vorden, tel. 05752-6659.

5 december
De (huur: prachtige Sint-
m Pietkostuumis. Telefoon
>5T50-2HS20, na 10.00 uur.
Gld., telefoon 05753-1637

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet l

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

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

Staat uw huis al met foto
vermeld in

„Woongaard"
het landelijk onroerend

goed magazine?

VOOR NIEUWE

vloerbedekking ..

och, u weet het reeds

lang, naar . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORÖEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Groot Prinsenbal
Karnavalsvereniging

De Deurdreajers
zaterdag1 13 november
in residentie zaal
Schoenaker te Kranen-
Iburg.

2 gelbr. damesfietsen en 4
giefbr. meisijesflietsen van 8-
12 jaar; l zware 2-pers.
Pudh brornffieits, z.g.a.n.
Nog 20 buitenbanden 28 x
iy2 van ƒ11,06 voor ƒ7,95,
met senoonlheddisfouibjes.
l Gazelle Clipper D_H-fiets
overjarig van ƒ 392,— nu
voor ƒ345,—. Verder grote
sortering in Bmjpo-, Gazel-
le-, Union-, R&vel fietsen bij

Tweewtelerbedryf Tragter,
Zoitphenseweg', Vorden.

CONTACT
GRAAG

GELEZEN

Dat is mogeigk vla elk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.Y.

Rtfksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627
V,_ J

Het weer wordt koud, nat
en guur, koop daarom

een lekkere warme
MANTEL
btf

LAMMERS

' P:

Zufcphenseweg - Vorden

is die niet duur!

Gratis af te halen: jonge
hond, bastaard Herder bij
G. VoSkampi Ijarenseweg 4,
Vorden.

Knnstgebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Zuttphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

f398,-

Modieuze
: streep

voor dynamische job

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381
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Tank
merkbenzine

tegen
vrije prijzen!

stukken goedkoper

Welkom bij Rietje en Martin

Tankstation

G. Weulen Kranenbarg en Zn. B.V,
Enkweg - Vorden

Wij hebben 3 sterke
troeven in handen!

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Al uw

LOODGIETERSWERK

SANITAIRE INSTALLATIES EN

DAKBEDEKKINGEN

voeren wij vakkundig voor u uit

Ook voor de „Doe-het-zelver"
hebben wij een ruime voorraad

GRATIS ADVIES EN SERVICE

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 VORDEN Telefoon 1656

Wat fijn om klant van ons te zijn!

Voor alle voorkomende BLOEMWERKEN

Onze specialiteit:
MODERNE BRUIDSBOEKETTEN

Onze kracht:
KWALITEIT EN SERVICE

Ook voor goed verzorgde FRUITSCHALEN

Speciaalzaak in BLOEMEN - GROENTE EN FRUIT

J J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Tel. 1334

INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF

Gespecialiseerd in

KOEL- , VRIES- EN
VEETRANSPORTEN
naar alle landen van Europa

J. J. Woltering & Zn B.V.
Het Hoge 27 VORDEN Telefoon 05752-1264

Loon,- en
Grondverzetbedrijf

Handel in zand enz.

Sloop-
werkzaamheden

A. Beeftink&Zn
Telefoon 05752- 1249

Voor al uw

JACHT- EN
SPORT-
ARTIKELEN

Wapen- en sporthandel

Martens
itititt lotltrcffendl

Zutphenseweg 9 - VORDEN
Telefoon 05752-1272

Onze

Brilmonturen
doordacht tot in de

kleinste details

Hoogst modieus gestyleerd

en zeer degelijk afgewerkt

ALS BRILDRAGER

hebt u alle reden

om tevreden te zijn !

SIEMERINK
„DE OPTICIEN"

die altijd voor u klaar staat!

Zutphenseweg 7 - Tel. 1505

|[iniiHiifliiuiiiiinmniiiiinHiii!«
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I Voor geld j
l en |
| goede raad (

Ruurloseweg 70 Telefoon 6769
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Voor

levensmiddelen
dranken
kwaliteit
service
bezorging ...

naar

FRANS KRUIP
Het Hoge 52 - Telefoon 1420

i

inter-style
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

TcL 05750-17*32

Wat betekent dat voor u. Nou, eigenlijk heel eenvoudig
• U vindt bij ons een prachtige MEUBELSHOWROOM met

een unieke meubelkollektie, die u op andere showrooms
niet bij elkaar vindt

• U vindt er een uitgelezen kollektie GORDIJNSTOFFEN
w.o. Ploeg, Jab, Boussac enz.

• U vindt er een ontworpen kollektie TAPIJT met namen
als Besouw, Weston, Mid, Ploeg enz.

• U vindt er een complete WANDBEKLEDINGS-kollektie

Met andere woorden: u vindt er alles voor uw woning!

En... wij geven u graag een lichtadvies en natuurlijk een kleuradvies
voor uw verf en behang.
En.. . . ondanks deze grote service zijn wij toch echt niet duur.
Komt u eens even binnenwippen.... U voelt zich bij ons thuis !

VOELT U ZICH MOE OF MAT ?

NEEM DAN EEN SAUNA-BAD !

(solarium gratis)

Profiteer nu van onze aanbieding

10 SAUNA BADEN voor 75,00

Relax daarna bij onze
gezellige open haard

Ook voor uw
DINERS EN FEESTJES
kunt u bij ons goed terecht!

Hotel Bloemendaal
Stationsstraat 24 VORDEN Telefoon 05752-1227

Fa. Gebr. Kettelerij
HOVENIERSBEDRIJF EN BLOEMISTERIJ

TUINARCHITECTUUR

Tuinaanleg en onderhoud

Heesters, vaste planten

* Coniferen, enz.

Bruids- en grafwerk

Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 05752- 1 508 b.g.g. 2054

HARMSEN
Doe het zelf-, keuken- en tapijtcentrum

Schoolstraat 6 VORDEN Telefoon 1486

KEUKENS
in vele uitvoeringen, afmetingen en prijsklassen
in onze showroom aanwezig

In de TAPIJTHAL op Het Hoge vele soorten TAPIJT
voor hal, kamer, keuken en slaapkamer

Ruim gesorteerd in:

Gereedschappen - Verf en Behang Hout - Schrootjes
enz. - Wand- en vloertegels - Sanitair enz. enz.

DE NIEUWSTE KLEUREN TV VAN

2848
met Ideal computer afstandsbediening,
die meer kan dan alle anderen

• In het toestel normale bediening

• Op afstand, alle funkties

VOORAAN IN SERVICE
VOORAAN IN TECHNIEK
SNELLE SERVICE-DIENST

Meer dan 50 jaar

Fa. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - ZUTPHEN - Telefoon 05750-13813





U vindt bij ons een zeer grote sortering in

* DROOGBLOEMEN en NATUURPRODUKTEN

* AARDEWERK - KURK - RIET

* TOUWHANGERS etc.

te veel om op te noemen

Natuurlijk ook het adres voor

FRUITSCHALEN EN BLOEMWERK

voor elke gelegenheid

BLOEMEN - GROENTE - FRUIT

E. G. KLUMPER
Dorpsstraat 7 - VORDEN Telefoon 1436

KAAS KAAS

Vordense Coöp. Zuivelfabriek
Vele handelaren in den lande prefereren de kwaliteit van
de Vordense kaas.

Op de jaarlijkse nationale kaaskeuring met goud bekroond.

Profiteert u als consument daar ook reeds van?

Bovendien aanmerkelijk lagere prijzen.

Zoals alle andere melkprodukten verkrijgbaar bij uw melk-
bezorger.

Vordense Coöp. Zuivelfabriek
KAAS KAAS

ALBERS'
MEEL en VOER

BEST voor
BEEST en BOER

Salaris-rekening
Uw uitgaven zwart op wit.

De vlotste manier van modern betalen:

huur, gas, licht, abonnementen.

Natuurlijk automatisch !

En elke maand 'n vast bedrag naar uw spaarrekening.

Orde op geldzaken: salaris en pensioen via de

NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat 15
Dagelijkse renteberekening

i

Stijlmeubelen in massief eiken
desgewenst naar eigen ontwerp en afmetingen

Kasten - Wandmeubels - Klaptafels - Eethoeken -

Knopstoelen - Ronde-, rechthoekige- en ovale tafels
(bladdikte 5 cm)

Bureaus - Dekenkisten - Hoek-, boeken- en ladekasten

MEUBELMAKERSBEDRIJF

J. W. KL. KRANENBARG & ZN.
Hackforterweg 31 Wichmond (GId.) Tel. 05754-269 b.g.g. 05752-2425

Verkoop en toonkamer: Hackforterweg 31, Wichmond (GId.)
Toonkamer: Kerkstraat 9, Vorden

Zoals de

achtkastelentocht van

Vorden wordt geroemd

Zo worden

BAKKER's

ook met ere

steeds
genoemd!

Schilders- en behangersbedrijf - Verfhandel

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 VORDEN Telefoon 1567

• Ruim gesorteerd in de nieuwste
behangsels en wandweefsels

• Meer dan 400 kleuren
lakverf, zijdeglansverf en muurverf

• Alle kleuren
autolak uit voorraad leverbaar

• Ook voor vakkundig advies
HET JUISTE ADRES !

BOEKHOUDBUREAU

KLEIN LEBBINK
Leden: B. J. Maalderink en R. J. Thomassen

Dorpsstraat 40 - VORDEN - Telefoon (05752) 14 55

* boekhoudingen

* belastingzaken

* inrichten/automatiseren van
administraties

Voor een

schoonheids

behandeling
naar

DROGISTERIJ

„DE OLDE MEULLE"
DINY VAN DER WAL

Dorpsstraat 9 - Telef. 1301

Totdat onze nieuwe winkel klaar is,
verkopen wij in onze winkelwagen.

Grote sortering

brood en gebak
van de

echte warme bakker

Van harte welkom bij

A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat - VORDEN
Telefoon 1877

r»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

DE BESTE
KOEIEN EN VARKENS
VAN HET LAND
GAAN VIA SLAGER

VLOGMAN
NAAR DE KLANT!

Rund- en Varkensslagerij

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 - VORDEN - Telef. 132 l

Voor al uw

nieuw aan te leggen

* ELEKTRISCHE
INSTALLATIES EN

* ONDERHOUD

ELEKTR. TECHN. INSTALL. BUR.

Dekker Electro b.v.
Zutphenseweg 8 - VORDEN
Telefoon 2122

Vermoeide voeten, wacht niet langer
Kom vrijblijvend binnen voor:

ELASTIEKEN- EN

STEUNKOUSEN

Kunstgebitten-reparaties

D.A. DROGIST

J. TEN KATE
VORDEN - Telefoon 22 19

Openbare
Bibliotheek Vorden

De bibliotheek
is er voor u !

U kunt binnenlopen zonder een
abonnement te hebben

Men kan de krant lezen, een
woordenboek raadplegen,
tijdschriften inkijken,
een boek lezen

Pas wanneer u een boek mee naar
huis wilt nemen is een abonnement
vereist

Voor de jeugd en jongeren tot
18 jaar is het gratis

Sinds kort ook in de bibliotheek:
— Brochures en krantenknipsels

over actuele gebeurtenissen
— Boekrecenties van Nederlandse

schrijvers

Dorpsstraat 3 - Telefoon 05752-1500

Wil je de kamer, slaapkamer, keuken
behangen of schilderen?

Wij zijn ruim gesorteerd in

• Behang

• Grond- en lakverven

• Latex muurverven en

• Beitsen
in alle kleuren

DE VËRFWINKEL
OP HET HOGE
H. Weustenenk
Het Hoge 33 - VORDEN - Tel. 1377

Nu volop bezig met onze

uitbreiding en
modernisering
van de bestaande winkel
en hopen straks u een
breder assortiment te
kunnen bieden

Tijdens de verbouwing

is de winkel verplaatst
in de woonkamer en
hopen u daar ook te
mogen begroeten

Steeds gaarne tot uw dienst

Woninginrichting - Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26 t/o

Zuivelfabriek - Telefoon 1421

Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 Telefoon 1553

biedt u grote keuze in:

Rookartikelen

Versnaperingen

Tijdschriften

Ansichten

Wenskaarten

Voor al uw

slacht-
kuikens
in elk kwantum

Broederij

Gelderland b.v.
Telefoon 6766
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M IEDER DIER TEVREDEN OVER .

KLUVER'S DIERVOEDERS
Wetenschappelijk uitgebalanceerde

voeders voor vee en huisdier

Levende have stelt hoge eisen !

KLUVER'S DIERVOEDING
Zutphenseweg 41 - VORDEN - Telefoon I3I8

Om niet lang
over na te denken:

voor el uw geldzaken naar de AMRO bank.

Sparen, AMRO privérekening, betaalcheques,
persoonlijke leningen en financieringen,

woninghypotheek, reischeques, vreemd geld,
verzekeringen, safeloketten, nachtkluis,
aan- en verkoop van effecten enzovoort.

arnro bank S)

B.V. Machinefabriek

G. TEN HAVE
ontwerpt en bouwt komplete
installaties voor transport en opslag
bulkgoederen voor de veevoeder,
voedingsmiddelen, genotsmiddelen
en chemische industrie

Vestiging Nederland:
B.Y. Machinefabriek G. ten Have
Industrieweg 8
Vorden
Telefoon 05752-2244
Telex 49242

Vestiging West-Duitsland:
Plannungsbüro G. ten Have
Jesuitengasse 2
Duren
Telefoon 02421-87695

Voor al uw
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

LUXE ARTIKELEN

GEREEDSCHAPPEN

IJZERWAREN
naar

Gebr, BARENDSEN
Zutphenseweg 15 Telefoon 1261

O

80

CENTRALE
VERWARMING

Luchtbehandeling

Fabrieksinstallaties
Leidingwerken

— Goede ontwerpen

— Vakkundige aanleg

— 24-uurs service

— Meer dan 3000 referenties

— vraagt gratis dokumentatie

BM5I3ROISK
installatietechniek vorden

Tel. (05752) 1546 - Telex 49359

«•••••••••••••••••••••••••••••••••H

•| Wij zijn al ruim 50 jaar
j gespecialiseerd in fietsen

Voor een NIEUWE FIETS
en voor VAKKUNDIGE
REPARATIE naar

Fietsenspeciaalzaak

G. J. BARINK
VORDEN - Nieuwstad 26 - Telef. 1274

Grote keuze

voor elke beurs, o.a.:

• FONGERS

• MAGNEET

• BURGERS

Kom vrijblijvend eens kijken!

t

4
j

Als het om

auto-
rijlessen
gaat

Autorijschool

,De Eendracht'
J. H. HILFERINK

De Boonk 39 - VORDEN
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Aannemersbedrijf

H. J. Ruiterkamp

Lindeseweg 22

B.Y.

Vorden

Zowel voor nieuwbouw
als onderhoud
Hebt u bouwplannen,
vraag eens geheel vrijblijvend inlichtingen

SCHILDERWERKEN

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

MEESTER SCHILDER

Utiliteits-
werken

* Nieuwbouw

* Restauratie

* Onderhoud

De juiste foto bij de

advertentie gezocht,

daarna een lekker stukje vlees

bij KRIJT gekocht!

Want voor 1e kwaliteit

gaat u toch zeker ook naar

Slagerij KRIJT
J. KRIJT

Dorpsstraat - VORDEN - Telefoon 1470

MODIEUZE KOLLEKTIE

dames, heren,
en kinderkleding
tegen populaire prijzen

Komt u ook eens vrijblijvend kijken

tcKtiel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel 1367 vorden

Administratiekantoor
Vorden B.V.
dir. B. H. J. de Regt

Voor de algehele verzorging van de
administratie van het
Midden- en Kleinbedrijf

Gespecialiseerde afdeling voor
landbouwboekhoudingen

Adviseurs voor loon- en fiskale
aangelegenheden en bedrijfsadviezen

Ruurloseweg 21 - Vorden - Postbus 8 - Tel. 05752-1485

VINOTHEEK

SMIT
Dorpsstraat l O - Vorden • Tel. 1391

Voor GOEDE
en BETAALBARE WIJNEN

Boomkwekerij - Tuincentrum

M. G. SPIEGELENBERG
Levering van alle soorten

• BOMEN

• HEIDE
in plm. 30 soorten

• HEESTERS EN

• CONIFEREN
ruim assortiment

Ruurloseweg 26 VORDEN Tel. 05752-1464

Alleen vrijdag en zaterdag particuliere verkoop
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EXTRA BIJLAGE CONTACT VORDEN

MARIAN
styled by Helioform
Modieuze styling, lirst
class uitvoering — 'n
attentie voor uw voeten
Ze zijn 't waard!

74,95

ELLEN
styled by Helioform

Zwart lak met grijs, 'n
modieuze combinatie.

Nog een tip: 't past
eindeloos.

74,95

CONNIE
styled by Helioform
Klassieke creatie, solide
uitvoering twee
eigenschappen voor
probleemloos
lopen en staan.

64,95

WULLINK Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Boek- en kantoorboekhandel

HIETBRINK

HET OUDSTE ADRES

voor al uw

BOEKEN, POCKETS enz.

BUREAU- EN KANTOOR-

ARTIKELEN, FROBEL-

ARTIKELEN, TAFELSPELEN

enz. enz.

••••••i

iGlas !
ALLES UIT VOORRAAD

Dubbeldik glas

Figuurglas

Koelkastglas

Matglas

Draadglas

Museumglas

Verzilverd glas

Vliegtuigglas

Enorme sortering

Billijke prijzen

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

MEESTER SCHILDER

OPLAAT

voor

lekker brood
en

HANDWTRK

60

fijn banket

Dorpsstraat l l

HET ADRES !

Specialiteit:

Kruidkoek

* Deskundig advies

* Goede service

* 3 jaar garantie op

KTY en Hi-Fi stereo?

O

Kom dan eens
kijken

RADIO/TV SPECIAALZAAK

„OLDENltAMP
Stationsweg l - VORDEN
Telefoon 2577

Wij adviseren graag

bij de aanschaf van uw

traktor

landbouw-
machines en
beregenings-
installatie

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19 - VORDEN
Telefoon 05752-6730

Om voor u deze fotokrant zo kompleet

mogelijk te laten, wat het oplossen

vergemakkelijkt hebben wij het opgave-

f ormulier en wedstrijdregelement in

Contact opgenomen

De redaktie

:: SORBO

: UW HULP IN HUIS

i MEDAC
' : Nieuwstad 2 - VORDEN - Tel. 05752-1773

In 1969 vestigde SORBO zich in
Vorden. In de afgelopen 7 jaar ont-
wikkelde dit bedrijf zich tot een
onderneming die in het gehele land
bekend is.

SORBO verscheen op de TV en
radio via de Ster-reklame.
Nog steeds breidt SORBO zich uit!

In november a.s. zal een geheel nieuw kantoor
en een grote distributiehal worden geopend. De
bouw hieraan is in volle gang.

Servicestation -
Automobielbedrijf

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30 - VORDEN
Telefoon 05752-1840

• Diesel - Benzine
• B.K. - L.P.G.
• Castrol oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's

Controlebeurten, otieverversen en
doorsmeren

Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!
Voor nieuwe ALFA'S kunt u bij ons ook terecht!

Erkend B.K.
L.P.G. inbouwstation

Voor
uw gemak
alles
onder een dak

Drukkerij

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - VORDEN
Telefoon 05752-1404

Wij tonen u
uitgebreide monster-
kollekties van

* GEBOORTE-,

* VERLOVINGS- en

* ONDERTROUW-
KAARTEN
en overig

* FAMILIEDRUKWERK

DRUKWERK
voor handel en industrie

in zwart- of meerkleuren-
druk vervaardigen wij voor
u zowel in boekdruk
als offset

UW AUTO,

BROMMER of FIETS
is pas kompleet met

accessores
van DE speciaalzaak

in Vorden

KUYPERS
AUTOSHOP - SHELL TANKSTATION

U moet onze foto

in deze krant opzoeken,

maar hebt u

onze keuken
al eens gevonden ?

Probeer het eens!

Beleefd aanbevelend

Fa. SCHOENAKER
Kranenburg Telefoon 6614





siebelink vonden

was- en
textiel verzorg ing

Industrieweg 3 Telefoon 05752-1465

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
VAKKUNDIGE

SPECIALITEIT

VERKOOP

Rondweg 2

reparatie - onderhoud - service
van de meest bekende merken

• In bezit van scoop- en uitlijn-
apparatuur

banden - accu's - schokbrekers - uitlaten

nieuw en gebruikte wagens met
„Bovag garantie"

VORDEN Telefoon 05752-1794

DE VOORRAAD

GRAMMOFOONPLATEN
MUSICASSETTES
is weer sterk uitgebreid.

Bovendien hebben wij het geheel nog
overzichtelijker voor u uitgestald

Neem vrijblijvend een kijkje

uw keus is er zeker bij!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor geld
en

goede raad

de bank voor iedereen

Zutphenseweg 26 Telefoon 05752-1888

AUTO- EN FIETSENBEDRIJF

A. G. Tragter

IflÏRYSÏÊKl

SIMCA

Levering van alle merken

AUTO'S EN FIETSEN
ONDERHOUD VAN IEDER MERK

Dealer van
SIMCA-CHRYSLER

Zutphenseweg 85 VORDEN Telefoon 1256

l

Wilt u

gezellig en
lekker eten ?

HET ADRES

Café-Restaurant

't Wapen van 't Medler
Gebr. Eykelkamp

Ruime parkeergelegenheid

Telefoon 6634

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t

Bij de WARME BAKKER HARTMAN

is uw gulden
een daalder waard
wat betreft de kwaliteit!

Dus voor LEKKER en
GESORTEERD BROOD

BAKKERIJ

J. W. HARTMAN
Telefoon 1359

Onze specialiteit is:
BOLUSSEN

Die moet u geproefd hebben

P.S. Wij leveren dagelijks brood bij
Frans Kruip Fa. Schoenaker
Het Hoge Kranenburg

WANDAFWERKING
Voordat u

BEHANG
gaat kopen, kunt u eerst
beter bij

UITERWEERD
binnenlopen!

U vindt daar de grootste en door
MASSA-INKOOP VOORDELIGSTE
KOLLEKTIE uit de omgeving

Elk behangstaal ziet u bij ons op 'n
grote showstandaard zodat teleur-
stellingen worden voorkomen

Elke rol is geheel afgerand
en cellofaan verpakt.

Ook plaktafels, borstels en
afstoomapparaat beschikbaar

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523
MEESTER SCHILDER

Voor alle

ELEKTRO-

TECHNISCHE

INSTALLATIE-

WERKEN

INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN en
ESSELINK b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN
Telefoon 1 5 1 1

VRIJE MERKBENZINE
OOK VOOR UW AUTO !

Het ENIGE verschil met

andere MERKbenzine

IS DE PRIJS!!

TANK DAAROM EENS BIJ

AUTO-BOESVELD
Enkweg 5 VORDEN

„Zeker het proberen waard!"

WAAR MEN KIJKT ...

STEEDS MEER BLIJKT ..

TEGEN BEDERF

UITERWEERD'S VERF

De WELKOOP-winkel is een speciaal-

zaak met een gevarieerd assortiment

KWALITEITSARTIKELEN

U vindt er niet alleen een goed stuk
gereedschap voor uw bedrijf en voor
de hobbyist, maar ook de accessoires
voor uw auto,
vrijwel alles voor uw tuin en bijna alles
voor uw huisdieren

WELKOOP voor een

GOED en VOORDELIG produkt!

Komt eens langs, het loont de moeite!

V.L.C. De Graafschap
Met welkooii winkels te:

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20

GOEDE EN VOORDELIGE

DAMESKONFEKTIE

EN STOFFEN

KOOPT MEN BIJ

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Zutphenseweg 29 VORDEN Telefoon 197

Voor goede
ha a r verzorg ing

Kapsalon

HEERSINK
Telefoon I2I5




	CVO45-04-11-197601 deel 1
	CVO45-04-11-197601 deel 2
	CVO45-04-11-197601 deel 2a
	CVO45-04-11-197601 deel 3
	CVO45-04-11-197601 deel 3a
	CVO45-04-11-197601 deel 4
	CVO45-04-11-197601 deel 4a
	CVO45-04-11-197601 deel 5
	CVO45-04-11-197601 deel 5a
	CVO45-04-11-197601 deel 6
	CVO45-04-11-197601 deel 6a

