
Donderdag 19 maart 1970
31e jaargang nd 50

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

yKerkdiens en]

ZONDAG 22 MAART

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink en ds. J. H. Jansen
bevestiging nieuwe lidmaten

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen (uitzenddienst
Jos Lenselink en Ria Lenselink-Vroegindeweij)

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

BURGERLIJKE.,.
STAND >*'

Geboren: Iwan Franciscus Antonius zoon van E.
P. de Krosse en F. S. M. Keune.
Ondertrouwd: J. M. R. Dadema en G. W. Bloe-
mendaal.
Overleden: G. J. Haverkamp, 81 jaar, weduwnaar
van H. J. Oortgiesen.

Jeugdverkeersproef 1970
Op dinsdag 10 maart namen van de vijf scholen
voor het basisonderwijs te Vorden 115 leerlingen
deel aan de jaarlijkse schriftelijke Jeugdverkeers-
proef. In verband met de vernieuwde opzet van de
proef wordt dit jaar het praktisch gedeelte niet
meer afgenomen.
Allen behaalden voldoende punten zodat niemand
werd afgewezen. Van de deelnemers maakten in
totaal 25 leerlingen de proef foutloos te weten
16 jongens en 9 meisjes.
De namen van deze leerlingen waren:
Olaf Bakker, Ada Bennink, Hugo Bosma, Henri
Boudri, Inge van de Broek, Wilrna van Bruggen,
Jan Denkers, Jannie Dunkelman, Adriaan Eskes,
Han ten Have, Bert Klein Brinke, Wilma Leunk,
Hans Oosterink, Jeannette Ottens, Bep Pardijs,
Bertus Pellenberg, Koos Poelder, Hendrik Rege-
link, Jan Rietman, Wilma Rietman, Rob Sietsma,
Wim Verkerk, Dick Vlogman, Henk Voskamp
en Hermien Winkel.

NT B-voorzitter Markink opende zaterdag het

Onder grote belangstelling is zaterdagmiddag het
nieuwe klubhuis van de sportkombinatie Medler te
Vorden officieel geopend.

Om 2 uur kwam de feestelijke stoet bij het klub-
huis aan, waar NTB-voorzitter Markink in zijn
toespraak vele prominenten welkom heette zoals
burg. van Arkel en vele vertegenwoordigers van
de plaatselijke sportverenigingen. Het verheugde
de heer Markink dat dit het derde klubhuis van de
bij de NTB aangesloten verenioingen was.

Spreker sprak zij grote waarcHfing uit voor wat
bestuur en leden in hun vrije tijd hadden gepres-
teerd. Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is 'de
gang er in te houden, wanneer men eenmaal be-
gonnen is'. Het is een bijzonder fraai gebouw,
waar u terecht trots op kunt^M. Hij feliciteerde
de sportkombinatie met deze aanwinst en sprak de
hoop uit, dat zij er de vruchten van zal mogen
plukken. Nadat de 6-jarige Herbert Brummelman
de versierde sleutel aan de heer Markink had aan-
geboden, opende de heer Markink het gebouw en
konden de aanwezigen naar binnen.

Burg. van Arkel vond deze bouw een goed voor-
beeld van vrijetijdsbesteding. Tal van aktieve leden
hebben tevens de benodigde geldmiddelen inge-
zameld, waar praktisch de gehele Vordense bur-
gerij voor gegeven heeft, waaruit bleek, dat men
dit initiatief ten volle steunde. Ook het gemeente-
bestuur werkte mee, door tegen een billijke huur
het terrein beschikbaar te stellen.
Spreker feliciteerde de kombinatie van harte met
deze aanwinst voor de gehele buurtschap.

Ook namens de VVV Vorden bracht de burg. de
gelukwensen over. De VVV is de touwtrekkers
zeer dankbaar voor de spontane medewerking, die
zij reeds jaren geeft aan het zomerprogramma van
het VVV. Namens de gemeente bood de burg.
de sportkombinatie een enveloppe met inhoud aan
en namens het VVV een blijk van waardering.

Als oud lid van de kombinatie sprak de heer Lich-
tenberg, die deze prestatie van groot formaat vond.
De touwtreksport telt nog n^t zoveel beoefenaars,
maar de groei zet zich voor^fcij wenste de kom-
binatie veel sukses en hoopce dat Medler er toe
mocht bijdragen, dat de touwtreksport zowel na-
tionaal als internationaal zal blijven groeien.
Onder degenen, die hun gelukwensen kwamen aan-
bieden, waren talloze veren^wigen uit Vorden en
omgeving naar het Medler^pkomen.

Zij allen lieten hun gelukwensen vergezeld gaan
van kado's en bloemen of de bekende enveloppe
met inhoud. Door Baron van Dorth tot Medler
werd een fraaie wisselbeker geschonken.
Door de eigen leden werd een elektrische wand-
klok aangeboden.
Voorzitter Knoef dankte allen hartelijk voor de
blijken van belangstelling, de sympathieke woor-
den en de vele kado's.

In zaal 't Wapen van 't Medler werd daarna een
druk bezochte receptie gehouden.
De sportkombinatie Medler kan met het openen
van haar nieuwe klubhuis met recht trots zijn; het
gebouw is een prachtige aanwinst voor de plaatse-
lijke sport, de touwtreksport in het bijzonder!

'Funhouse' trad op
Het verjongde nutsbestuur mocht het genoegen
smaken het gezelschap Funhouse zaterdagavond
in het Nutsgebouw te laten optreden. De zaal was
voor driekwart bezet. Het programma bestond uit
kabaret en muziek, zang en dans, mime verleven-
digd door geluids en lichteffekten.

Door de acteurs werd slechts weinig gesproken,
het gehele programma bestond dan ook bijna ge-
heel uit stille pantomime, waarbij de geluids- en
lichteffekten cachet aan de uitvoering moesten ge-
ven.

Een dergelijk gezelschap vinden wij voor het Vor-
dens publiek (en vooral de entreeprijs van f 5,-)
niet erg gelukkig gekozen. Om een programma te
vullen zien wij toch liever een eenvoudiger gezel-
schap, die voor allen 'begrijpelijke' tekst brengt.
Hoewel dergelijk toneel nog nimmer in Vorden is
vertoond, bleken de meningen over dit optreden
verdeeld te zijn. Het Vordens publiek toonde zich
over het algemeen niet bevredigd.

Bij het begin van de avond werd het gezelschap
op hartelijke wijze welkom geheten door voorzitter
Harmsma, die ook een woord van dank bracht
voor het gebodene.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

PvdA Vorden stelde lijst samen
De voorlopige kandidatenlijst van de afdeling Vor-
den van de PvdA is als volgt opgesteld:

1. G. Koerselman; 2. Mevrouw Van der Heide-
van der Ploeg; 3. J. Bosch; 4. W. Kamperman; 5.
D. Krol; 6. H. Slagman; 7. Mevrouw Westerveld-
Veerman; 8. W. Martinus; 9. G. Stapper; 10. J.
G. Hulshof; 11. L. de Boer; 12. G. Wolters.
Donderdag 26 maart zal in de ledenvergadering
de lijst definitief worden vastgesteld.

De heer Wuestenenk heeft de wens te kennen ge-
geven zich niet meer beschikbaar te stellen in ver-
band met zijn gevorderde leeftijd.

Vordense Honden Club
De Vordense Honden Club heeft dit jaar weer
een belangrijk evenement op haar programma staan
namelijk de traditionele hondenralley op Hemel-
vaartsdag waarvoor een grote belangstelling wordt
verwacht.

Op dinsdag 24 maart a.s. is er nog een belangrijke
avond voor de leden en alle bezitters of liefhebbers
van honden. Uitgaande van de VHC zal in de zaal
van hotel Bakker een lezing met film worden ge-
geven van de Koninklijke Nederlandse Politie Ver-
eniging. Deze inleiding, welke zeer interessant be-
looft te worden, wordt verzorgd door de heer Dol-
leman. (Zie advertentie ni dit nummer.)

Vakcentrales vergaderen
De afdelingen Vorden van het NVV, het NKV
en het CNV organiseren donderdagavond 19 maart
in ,,'t Wapen van Vorden" een voorlichtings-
avond betreffende de uitvoering van de Algeme-
ne Bijstandswet. Inleider is de heer De Vries uit
Arnhem, deskundige op het gebied van deze bij-
standswet.

ADRESWIJZIGINGEN
Doordat wij in overleg met de PTT onze
adresplaatjes in één keer wijzigen, behoeft
men niet extra de adreswijzigingen op te ge-
ven (dit geldt alleen voor de veranderde
wijkadressen B C D E).

Doordat de een de adreswijziging wel aan
ons doorgeeft en de ander niet is er voor
ons geen kontrole mogelijk. Wij werken nu
alle adressen volgens het nieuwe boek in één
keer af en hopen dit zo spoedig mogelijk te
verwezenlijken.

Wij verzoeken u dus geen adreswijzigingen
van bovengenoemde wijken door te geven.

Redaktie

VVD stelde groslijst samen
In een vergadering, waarbij vele leden aanwezig
waren, heeft de VVD afdeling Vorden de groslijst
bekend gemaakt voor de a.s. gemeenteraadsverkie-
zingen. De groslijst ziet er als volgt uit:
1. H. Tjoonk; 2. Mr R. A. v. d. Wall Bake; 3. D.
J. Besselink; 4. J. W. Emsbroek; 5. H. W. C. Ems-
broek; 6. Mevrouw H. F. G. Stenger-Torringa; 7.
A. Harmsma; 8. G. J. Pelgrum; 9. Mejuffrouw J.
E. Dolleman; 10. P. Dekker.
De heer H. S. J. Albers, die momenteel nog zitting
heeft in de raad voor de VVD, heeft te kennen
gegeven zich wegens zijn gevorderde leeftijd niet
meer kandidaat te stellen.
Voorts besloot de vergadering met het oog op de
a.s. verkiezingen, tot het instellen van een propa-
gandakommissie.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

Elke vrijdagmorgen weeKmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

18, 19, 20 maart Tapijtenshow fa Visser in
hotel Bakker

19 maart N W, NKV, CNV voorlichtings-
avond algemene bijstandswet

19 maart Jaarvergadering VARA afdeling
Vorden in café De Zon

20 maart Ouderavond Prinses Julianaschool
in de kapel te Wildenborch

21 maart Jong Gelre dropping
23 maart Rekreatiemiddag voor bejaarden

in café-restaurant De Zon
24 maart Lezing met film voor Vordense

Honden Club in hotel Bakker
25 maart Boekbespreking Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
25 maart Herv. Vrouwengroep Linde
26 maart Vrouwenvereniging Wildenborch
26 maart Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.

2 april Hervormde Vrouwengroep dorp
2 april Vergadering GMvL in ,,'t Wapen

van Vorden"
11 april Bal voor gehuwden en verloofden

in ,,'t Wapen van 't Medler"
15 april Quiz-avond Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen
18 april Uitvoering Vordens Toneel in het

Nutsgebouw (bal na)
18 april Jong Gelre discobal
21 april Jaarvergadering Ned. Chr. Vrou-

wenbond
22 april Voorlichtingsavond Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen
23 april Ledenvergadering Prinses Juliana-

school Wildenborch in de school
25 april Jong Gelre voorjaarsvergadering
29 april Jaarlijkse reis Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond

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

IN VERBAND MET GOEDE VRIJDAG
IS ER

geen koopavond

VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

De nieuwe kollektie Piedro-schoenen is er weer! Fa Jansen - Dorpsstraat - Vorden



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

Heerlijke gevulde

KANO'S
WEGENS ENORM SUKSES

DEZE WEEK VOOR

de
HAMBURGERS

VLEESRIBJES

RUNDERSTAART

RUNDERLAPPEN

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

98
158
158

Heerlijke malse RIBLAPPEN
500 gram

ZURE ZULT

HAMWORST

SNIJWORST

150 gram 49

150 gram 99

150 gram 89

GEKOOKTE GELDERSE
(aan stuk) 250 gram 98

BESTEL UW PAASROLLADE VROEGTIJDIG!

eJten wij,
Maandag 23 maart

Bij aankoop van

500 gram
BOERENBRAADWORST

Hierbij 500 gram panklare
WITTE KOOL

Dinsdag 24 maart

Bij aankoop van

300 gram
HACHEEVLEES

Hierbij 500 gram
GESNEDEN UIEN

Woensdag 25 maart

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 2 rollen
EIERBESCHUIT

158
39

218
5O

eft
COX ORANJE

JAFFA SINAASAPPELEN

GEKOOKTE BIETJ ES

HUTSPOT

KASKOMKOMMER

MALSE KASSLA

Dagelijks verse aanvoer van
spinazie, raapstelen enz. enz.

iy2 kilo 98

12 stuks 169

500 gram 39

500 gram 49

per stuk 79

2 krop 89

PROFITEER ALVAST VOOR DE PAASDAGEN!

LITERFLES

frambozen bessen wijn
NU VOOR

Heerlijke

chocolaadjes
150 gram

98

2 zakjes

vruchten-
gries

met veel
vruchten

deze week

89

Doosje

a 10 zakjes

vanille-
suiker

voor

39

Groot pak

300 gram

Jan Hagel
KOEKJES

89

GROTE FLES

Toby cassis
DEZE WEEK

DE SCHOONM AAKTIJ D IS ER WEER!

2 potten

appelmoes
voor

98
van 96 voor

75

Literfles

Up drank
79

ELKE 2e FLES

49

Superunie

ROODMERK

koffie
nu nog

oude prijs

185
ELK 2e PAK

139

DIEPVRIES

Haantjes
( 650 gram) 2 stuks

Groot pak
350 gram

Zaansejool
„BRUSS.
KERMIS"

85

Fraaie kleuren

kastpapier
2 rollen

98

2 flakons

Dubro
nu nog

100

2 bussen

u intVI m
(met

bleekmiddel)

voor

99

Van de Erdal
fabrieken

PELI

snelglans
nu voor

219

Div. soorten
. .

zakjes

paaseitjes
A f\van 49 nu

39

Literblik

ananas
nu voor

129

UNOX

nasi of bami
a^een 2.15 maar

159

Madeleines

cake's
20 stuks

voor

149

25 meter

Aluminium

folie
nu slechts

250

Jampot

kleine

zilveruitjes
nu voor

59

Heel kilo

GROF
GEBROKEN

rijst
99



in de zaal van hotel Bakker op 18, 19 en 20
maart 's avonds van 7 tot 10 uur en a.s. zater-
dagmiddag 21 maart van 2 tot 5 uur

MISS VOORJAAR

wordt u dat?
Doe mee met de Setterlaine-verkiezing
van Miss Voorjaar 1970. Verdere in-
lichtingen over deze geweldig leuke
Miss Voorjaar Verkiezing bij ons in de

zaak. Kom vlug langs.

Japonnetjes om mee wég te lopen.

UW PERFEKTE

éénmaatspantjÉi
Soepel, rimpelloos en bcwcgings-
vrij.

Wit, bleu, abac, rose, grijs, rood

nu f 2,50 bij
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Voor onze japonnenproduktie vragen wij:

A Strijksters

B Een service-
meisje
A Voor hele of halve dagen
licht strijk werk.

B Voor zeer afwisselend werk in
het atelier, geen naaiwerk.

Raadhuisstraat 16a - Telefoon 1971

Welke dames
hebben interesse voor een

SCHOONHEIDSBEHANDE-
LING

door een gediplomeerd schoon-
heidsspecialiste van het huis

Lancöme
Inlichtingen:

DROGISTERU „De Olde Meulle"

ƒ. M. VAN DER WAL

gediplomeerd drogist

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

vraagt:

geroutineerde
kracht
(mnl. of vrl.)
voor de kas/giro-afdeling.
Leeftijd tot 25 jaar.

Schriftelijke sollicitaties ten kantore van
bank Ruurloseweg 21.

Voor al uw
tuinonderhoud en
nieuwe aanleg
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

U zag het zelf
op de T V...

Behangen
is niet
moeilijk
meer!

RATH&DOODEHEEFYER'

te koop bü:
SCHILDERSBEDRIJF

J M. Uit er weer d
Telefoon 1523

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Ruime sortering in haag-
planten, heesters, bomen
en koniferen enz.

Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.

Hengelose-
weg l
tel. 1283

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

Ik heb
een probleem.
Ik heb geld nodig,
Wat kan de
Amro Bank voor
mij doen?
Wanneer u op korle termijn geld nodig hebt voor
privcdoeleinden helpt de Amro Bank u graag
met een Amro Lening. Hoeveel u wilt lenen (van
f 700,- tot f 10.000,-) en in hoeveel termijnen u
wenst af te lossen, kunt u voor een belangrijk deel
zelf bepalen. Kijkt u maar eens in de folder die
bij ieder Amro kantoor voor u klaar ligt.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Privérekening openen
(alle giroservice plus 31/2% rente).

Een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
nemen (rente van 41/2 tot 7%).
Verzekeringen afsluiten. Vreemd geld
kopen. Enzovoort. De Amro Bank wil
graag een en ander met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Lenen?
De Amro Bank is ervoor.

Dorpsstraat 20 Vorden

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

maandag 23 maart
10—1 uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden

2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot da allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer- en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Party nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets watenschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf f 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Adverteer in Contact
Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Verse worst 500 gram 260

Gehakt 500 gram 225

Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325

Fijne rookw. 500 gram 225

Boterhamw. 200 gram 80

Haantjes 325
4 pakken Treffer 100
Koffie 250 gram 155

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Geen tarief- of bandwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.
Dat kan bij confectiebe-
drijf Lammers!
Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Ned. Gemeenten
814% RENTE

stukken a ƒ l .000,—
Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)



Donderdag 19 maart 1970

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 50

PROFITEER VAN DE
HOGE SPAARRENTE

DIREKT OPVRAAGBAAR

(geen enkele beperking bij terugbetaling,

6 MAAND OPZEGGING

12 MAAND OPZEGGING

24 MAAND OPZEGGING

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514
Postgiro 86 29 23

4 %

7 %

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

50 jaar
getrouwd
Woensdag 18 maart is het 50
jaar geleden dat het echtpaar
G. van Veldhuizen en W. van
Veldhuizen-van de Berg in het
huwelijk traden.
De heer Van Veldhuizen is als
bosbaas-jachtopziener verbonden
aan het landgoed de Wiersse.

SPECIAALZAAK

Mevr. Feith ,,De Belten"
Wildenborchseweg 15
telefoon 05752-6607

vraagt voor de periode 28
maart t.m. 3 april van 10
tot 5.30 uur een meisje
om haar te helpen met de
verzorging van haar
spastische dochter

Hervormde kerk te Vorden

kerkdiensten:
8.30 en 10 uur

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Profijt
AANBIEDING

Utility mes
Een mes voor 1001
doeleinden. Geschikt
voor hout, linoleum,
karton, rubber enz.
Fors aluminium hecht
met vijf scherpe ver-
wisselbare mesjes

van ƒ 2,90

nu ƒ 1,65
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

TK UUUR:

Behangaf stoom -

apparatuur

zowel op gas als elektrisch

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurlosewcg 35 - Telefoon 1523

steeds doeltreffend!

\tphenseweg - Vorden

Te koop: Vaarskalf. His-
sink Rietgerweg l Vor-
den

LAGE WERKSCHOENEN
met sterke rubberzooi. In bruin
maten 41 t.m. 46.

NU EXTRA VOORDELIG

slechts f 16,90

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

WASDROGERS
WANNEER U MAAR WILT

Droogtrommel
,,Philips" voor 2!/2 kg wasgoed

f 349,00
En vrijblijvend 14 dagen op proef

Droogkast
„Thermia" 12 meter d rooilijn op
een halve vierkante meter. Droge
was door warme lueht.
Tijdelijk van /' 748,— voor

f498,00
VRAAG INLICHTINGEN EN FOLDERS

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Meubelen
VOOR MENSEN MET

visie
Kies uit onze rijk geschakeerde
kollektie woonvisie

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Grote aanbiedingen
voor de a.s.
Paasdagen

Fa Brethouwer
AALTEN (vrijdags op de mark t te Vorden)

In verband met Cioede Vrijdag is er

donderdagmiddag 26 maart
de weekmarkt van 3 tot 6.30 uur.

Cle /amenl i jke marktkoopliedcn

De heer Eckhardt vierde
40-jairg PTT-jubileum
Maandag 16 maart was het 40 jaar geleden dat de
heer Th. Eckhardt te Vorden in dienst trad bij de
PTT, welk feit uiteraard op feestelijke wijze werd
herdacht.
In de zaal van hotel De Zon werd een druk be-
zochte receptie gehouden waar velen de jubilaris
en zijn echtgenote en familie geluk kwamen wen-
sen. Onder hen bemerkten wij afgevaardigden van
diverse sportverenigingen en de VW Vorden.
's Avonds werd de jubilaris gehuldigd door de di-
rektie van het PTT-kantoor Vorden in het bijzijn
van het voltallige personeel en echtgenotes.

De direkteur prees de staat van dienst van de heer
Eckhardt, die altijd opgewekt zich geheel inzette
voor zijn werk. Ook met zijn kollega's was de sa-
menwerking goed. Spreker wees er op dat de jubi-
alris dit 40-jarig jubileum viert tijdens zijn ziekte
en hij wenste hem een spoedig algeheel herstel toe.
Namens de direkteur-generaal der PTT reikte de
heer Wolters hierna een oorkonde uit als blijk
van grote erkentelijkheid voor zijn trouwe plichts-
betrachting waarna mevrouw Eckhardt haar man
de gouden PTT-speld voor 40-jarig dienstverband
mocht opspelden. De direkteur wenste de heer en
mevrouw Eckhardt samen nog vele gelukkige jaren
toe.

Namens het personeel feliciteerde de heer Boschloo
voor de prettige samenwerking. Het was vaak
Eckhardt ,,met een lacj^i een traan". Hij bood een
enveloppe met inhoud^Pn.
Namens de Nederlandse Touwtrekkers Bond bo-
den de heren W. Wolbert en W. Weenk hun ge-
lukwensen aan en lieten deze vergezeld gaan van
een herinneringsvaantje en een enveloppe met in-
houd. ^^
De heer Eckhardt dd^te allen hartelijk voor de
sympathie en belangstelling voor zijn jubileum.

Wehme-nieuws
Het algemeen bestuur en direktrice kwamen in de
jaarvergadering samen. De vele punten welke op
de agenda waren vermeld, maakte dat de vergade-
ring geruime tijd in beslag nam.
Bij de opening werd door de voorzitter een bijzon-
der woord van welkom gebracht aan mevrouw
Drijfhout-Sijtsma en de heer J. W. Buunk, die bei-
de voor het eerst in de vergadering aanwezig wa-
ren. Zij namen de plaatsen in van mejuffrouw G.
Disbergen en de heer H. Weenk.

Het jaarverslag van de sekretaris gaf een overzicht
van de voornaamste zaken in 1969. Aan de hand
van de werkrapporten konden de vorderingen van
de uitbreiding worden gevolgd. De ingekomen
stukken werden besproken.
De balans over 1969, welke was opgemaakt door
het accountantskantoor S. Dijkman en mr H. Wen-
schenk Dom te Zutphen, werd door de vergadering
vastgesteld. Door het aftreden van de heer H.
Weenk, die tweede voorzitter was, werd gekozen
de heer B. Bargeman. Voor de kommissie van het
nazien van de jaarrekening werd de heer J. W.
Buunk bereid gevonden. Hij zal dit jaar met me-
vrouw v. d. Heide deze taak verzorgen. Als lid
van de bouwkommissie werd gekozen de heer B.
Bargeman. Verschillende punten van huishoude-
lijke aard werden besproken.

De voorzitter bracht dank aan de aftredende be-
stuursleden. Zij mochten een attentie ontvangen
welke zeer op prijs werd gesteld.

Zuivelfabriek Vorden
Vrijdagavond vierde het personeel van de zuivel-
fabriek feest in de zaal van ,,'t Wapen van Vor-
den". Voor deze avond bestond een flinke belag-
stelling hetgeen de voorzitter van de personeels-
vereniging in zijn openingswoord tot vreugde stem-
de. De heer Koster sprak een speciaal woord van
welkom tot de direktie van de fabriek alsmede tot
het voltallige bestuur. Ook de gepensioneerden
waarvan verschillenden aanwezig waren, werden
in het welkomstwoord betrokken.

Het toneelgezelschap Graficus uit Apeldoorn bracht
hierna het komische stuk „Zachtjes met de deuren"
voor het voetlicht.
Na afloop van het toneelstuk werd afscheid geno-

men van de heer H. Winkels wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd.

Allereerst werd de heer Winkels toegesproken door
de voorzitter van de zuivelfabriek G. W. Winkel,
die hem dank bracht voor al het werk voor de zui-
velfabriek verricht. Hij overhandigde hem een en-
veloppe met inhoud. Voor mevrouw Winkels was
er een fraaie doos bonbons.

Namens de direktie werd de heer Winkels toege-
sproken door de direkteur M. Groen die speciaal
roemde dat het terrein rondom de fabriek dankzij
de goede zorgen van de heer Winkels er steeds
verzorgd uitzag.

Namens het personeel en namens de gepensioneer-
den en de werkende leden van de fokvereniging
werd de heer Winkels gehuldigd door de heer J.
Koster. Hij overhandigde hem een prachtige hang-
klok.

Hierna zorgde het dansorkest The Woodpeckers er
voor dat de beentjes tot ver na het middernachtelijk
uur van de grond gingen. De aanwezigen werden
bovendien ruimschoots getrakteerd zodat de stem-
ming er goed inzat.

Weinig belangstelling filmavond
In de zaal van café Eskes werd vrijdagavond een
film- en diskussie-avond gehouden die werd geor-
ganiseerd door de interkerkelijke jeugdwerkgroep,
terwijl de filmkring uit Vorden medewerking aan
deze avond verleende. De belangstelling voor dit
gebeuren viel tegen.

Rundveefokver. De Wiersse
Op de algemene ledenvergadering van de Rund-
veefokvereniging De Wiersse, welke in zaal Ey-
kelkamp werd gehouden, heette voorzitter W. Nor-
de in het bijzonder welkom de heer Lnadeweerd in-
spekteur van het NRS. Hij gaf in zijn openings-
woord een korte terugblik over het afgelopen jaar
dat gunstig was geweest voor de landbouwers en
veehouders.

Bij de bestuursverkiezing was aftredend en niet
herkiesbaar de heer B. J. Bannink. In zijn plaats
werd met bijna algemene stemmen gekozen de heer
W. van Loon. Bij monde van de heer G. Koning
bracht de kontrolekommissie een goedkeurend ver-
slag uit. In deze kommissie werd inplaats van de
heer G. Hendriksen benoemd de heer J. Kamper-
man.

Besloten werd vervolgens om van alle deelnemers
aan de produktiekontrole ook het eiwitgehalte van
de melk te laten bepalen.

Hierna werden de medailles van de fokveedag uit-
gereikt, de aanvoerpremie van de fokveedag 1969
en de diploma's (40.000 kg produktie).

De heer Landeweerd hield hierna een inleiding
over de fokkerij en vertoonde prachtige eigen kleu-
rendia's over de export van Nederlands rundvee
naar Joegoeslavië en Turkije. Een en ander viel erg
in de smaak.

De voorzitter dankte in zijn slotwoord speciaal het
aftredende bestuurslid B. J. Bannink die vele ja-
ren als bestuurslid zijn beste krachten had gege-
ven. Hij bood hem een attentie aan. Spreker bracht
voorts dank aan de heer Landeweerd voor zijn
mooie inleiding, aan de financiële kommissie, het
stembureau en de leden voor hun opkomst.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Halle l-Vorden 1; Vorden 2-Vios 2; Vorden 3-
Witkampers 2; De Hoven 4-Vorden 4; Hercules 3
-Vorden 6; Vorden 7-Steenderen 3.

DCV-nieuws
Het bestuur van DCV heeft alle lagere scholen in
Vorden uitgenodigd om op zaterdagmorgen 4 april
in zaal Eskes het jaarlijkse schooldamtoernooi mee
te maken.

Wederom gratis haantjes Ld. Dorpsstraat
Haal zo'n haantje in huis voor de paasdagen 1 volle ZD-kaart is 1 haantje



Daar het ons onmogelijk
is een ieder persoonlijk
te bedanken voor de on-
vergetelijke dag van 5
maart j l . , willen wij langs
deze weg ook namens on-
ze kinderen, allen heel
hartelijk bedanken voor
de felicitaties, bloemen,
fruit en cadeaus.

G. J. Kok en
echtgenote

Vorden, maart 1970
,,de Nijhof" Wiersse

Langs deze weg betuigen
wij onze oprechte dank
aan allen, die blijken van
medeleven en deelneming
hebben betoond tijdens
de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve
vrouw, onze lieve moe-
der en oma
GBRRITJEN ZOMER-

BOUWHUIS
en in het bijzonder aan
dr. Lulofs.

J. W. Zomer
kinderen en klein-
kinderen

Vierakker, maart 1970

Tuin-, bloem-, gazon- en
graszaden; bloemzaden
plm. 60 soorten f 0,50 p.
pakje f 4,50 per 10 pak-
jes in soorten.
Deze week:
100 gram spinazie en l
pakje kropsla samen f 2,-
VAN KESTEREN'S
bloemen, planten, zaden
Zutphenseweg 87, tele-
foon 1206

ROL

voor
kleine mcnscti
met sportieve wensen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Maak nu vast een af-
spraak voor het voorjaar
voor de aanleg van uw
tuin of het onderhoud
daarvan!
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Gevraagd: Een meisje
voor alle werkzaamheden
zaterdags en zondags vrij
hoog loon.
Hotel Langeler, Spalstr.
5, Hengelo Gld., telefoon
05753-1212

Te koop: Jonge konijnen
W. Roelvink, Eikenlaan
21, Kranenburg

Te koop: BB-zeugjes 10
weken oud en de helft
of vierdels van een dikke
vaars. Joh. Wesselink,
Kranenburg Vorden

Gevraagd: Een jongen
plm. 16 jaar om zater-
dagmorgens brood te be-
zorgen.
Bakkerij Hoornenborg

NUTSBIBLIOTHEEK
De bibliotheek is inplaats
van vrijdag 27 maart ge-
opend op donderdag 26
maart op de gewone tij-
den

Verloren op het grasveld
voor Het Wiemelink op
zaterdagmiddag een kin-
derbril. Het Wiemelink
19, Vorden

Gevraagd: Werkster
voor 2 halve dagen per
week in overleg vast te
stellen, hoog loon.
FA VISSER
Burg Galléestraat

/ Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

En toch is.. Uiterweerd uw schilder
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ÏAOQUES WEG
en
ELLY SCHEPERS

hebben de eer, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking /al plaatshebben op vrijdag 20
maart a.s. om 14.30 uur ten gemeente-
hui/e te Vorden.
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Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de \
Christus Koningkerk te Vorden.

Zutphen. Borrostraat 10
Vorden, Herend van Hackfortweg 41
maart 1970

Gelegenheid tot feliciteren van l f> .15 tot
'7.15 uur in café-restaurant „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

Voorlopig adres: Herend van Hackfort-
41, Vorden.

Toekomstig adres: De Haar 24, Vorden.
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Vordense
Honden Club

Dinsdagavond 24 maart a.s. om
20.00 uur zal door de Koninklijke
Ned. Politie Vereniging een
boeiende lezing met unieke film-
beelden worden verzorgd in de
zaal van hotel Bakker.

LEDHN DHR VI IC EN ANDERE BK
l . A N C . ' S T K L L K N D E l IONDENBEZIT-
TERS ZIJN VAN HARTE WELKOM !

l leden overleed, geheel onverwacht, onze
beste zwager en oom

G. J. HAVERKAMP
weduwnaar van H. J. Oortgiesen

op de leefti jd van bijna 82 jaar.

Zutphen: Familie A. Bargeman

Vorden: Familie G. Oortgiesen

Vorden, 11 maart 1970

Meden overleed, geheel onverwacht, in volle
vrede, on/e lieve vader, behuwd-, groot- en
overgrootvader

GARRIT JAN HAVERKAMP
weduwnaar van H. J. Oortgiesen

op de leeftijd van bijna 82 jaar.

Heerlen: St. Haverkamp
H. Haverkamp-Wonnink

Voorst: A. J. Haverkamp
A. Haverkamp-Bosch

Apeldoorn: G .Rietman-Haverkamp
H. Rietman

Vorden: H. J. Klein Bramel-
Haverkamp

W. Kle in Bramel

Vorden, 11 maart 1970
Schoolstraat 8

De teraardebestelling hee f t plaatsgevonden
op maandag 16 maart 1970.

SORBO
huishoudprodukten

wegens uitbreiding van ons ver-
koopkantoor hebben wij plaats
voor een

kantoorassistente
lo tot 19 jaar.

Tevens vragen wij voor ons maga-
zijn een

inpakster
leeft i jd l O tot l H jaar.

Eventueel telefonische inlich-
tingen telefoon 1773 (de heer
De Jong).

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

DE SMID
Warnsvcld - Telefoon 05751-204

OP DONDERDAG 26 MAART EN OP

VRIJDAG 27 MAART (GOEDE VRIJDAG)

GROTE VICON-SHOW
van alle VICON-landbouwmachines.

Tevens alle andere landbouwwerktuigen.

VANAF HEDEN SUB-DEALER VAN DE VICON

l blik doperwten fijn

500 GRAM JONGE KAAS

1 BUS ISIS HAARLAK

2 FLESSEN SPAR UP

van 110 voor 98

218

van 495 voor 350

l 98

3 pakjes zo-klaar pudding van 114 voor 98

l BLIK KIPPESOEP
3 PAKJES SPAR MARGARINE
100 GRAM ROOKVLEES

250 GRAM BOTERHAMWORST

l FLES FRAMBOZEN BESSENWIJN

14 bloedsinaasappels

van 95 voor 79

99

85

van 90 voor 69

van 395 voor 298

149

RAIFFEISENBANK
/•VORDEN

spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

vraagt:

assistent(e)
voor de afdeling boekhouding.

/ij die dit jaar mulo-examen
doen, kunnen ook solliciteren.

Schriftelijke sollicitaties ten kantore der
bank Ruurloseweg 21.

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281

Luxaflex zonwering
PRAKTISCH, DUURZAAM EN
DEKORATIEF

uw dealer:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHtNSEWEG TEL.05752 1514

3 AVONDEN: 18,19 EN 20 MAART GRANDIOZE

E-HET-ZELF SHOW

Te koop: Enkele vrach-
ten oude mest. G. J. Ros-
sel, Deldenseweg 6, Vor-
den

Te koop: Tuinmest, kan
bezorgd worden. J. A.
Bleumink, Kerkhoflaan 7
telefoon 1651

Wie heeft vergeten een
plaktafel en gereedschap
terug te brengen? Gaar-
ne bericht aan drogisterij
„De Olde Meulle" J. M.
van der Wal gedipl. dro-
gist

Te koop: Enige beste
drachtige varkens.
B. Voskamp ,,de Vos-
kuil"

VOOR41 UW

UNIEK VOOR DE ACHTERHOEK
Wapen- en sporthandel

Tentoonstelling, demonstratie, voorlichting.

Een ieder is van harte welkom.

Bijzondere attrakties zijn er aan verbonden.

Bezichtiging van ons bedrijf.

Geopend van 19 tot 22 uur.

Ruime parkeergelegenheid.

Doe-het-zelf centrum
Harmsen, Schoolstraat 6, Vorden, telefoon 05752-1486

sleedt docltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Retextunngsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende deze maand
als extra reklame:
Mantels en jassen c hem.
reinigen f 5,—.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.

Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21



FLAMINGO BEHANG
van drogisterij „De Olde Meulle

Alles voorgeverfd - Dus kleurecht

Plaktafel en gereedschap in bruikleen Alles wordt thuisbezorgd

J. M. VAN DER WAL & ZN
gedipl. drogist

23e NATIONALE
MOTORCROSS
TE HENGELO Gld.

Op zondag 22 maart a.s. circuit 't Zand.

Aanvang 13.00 uur. Organisatie: HAMOVE.

Aan start:

SENIOREN 50 cc

SENIOREN EN INTERNATIO-
NALEN 250 cc

500 cc

ZIJSPANNEN

In onze afdeling winkel hebben wij plaats
voor een

(of leerling-verkoopster)

Inlichtingen dagelijks aan de zaak.
Na 's avonds 7 uur Wilhelminalaan 8

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

Foor/aarstijd
Schoonmaaktijd

Ruime keuze behang, de nieuwste
dessins.

Fablon-Vocamural.

Huur stoomapparaat om
oud behang af te halen.

Grondverven, glansverven.
Een grote bus Supralux voor de
prijs van ƒ 4,90.

Muurverven op terpentijn en wa-
terbasis.

Emmertjes muurverf (4 kg) geeft
niet af.

Allerlei schoonmaakartikelen o.a.
Abro, Presto, Dubro, Andy, Ajax
met amonia, Ajax ruitenreiniger,
Spie & Span, Teakolie voor meu-
bels, borstelwerk, sponzen, zemen
dweilen, stofdoeken, enz. enz. Te
veel om op te noemen.

DE SPECIALE VERFWINKEL
OP HET HOGE

H. WEUSTENENK
Telefoon 1377

Weg met die saaie sleur
i n de mannen mode!

Wij brengen kostuums
met jeugdig elan
voor iedere man.

De nieuwe herenkostuums zijn
joyeus en elegant. De man die mee-
gaat met zijn tijd kleedt zich met
méér modieuze durf en fantasie,
met méér elan en „personality"
dan de man ^fe. oude stempel.
Wat is oud? De nieuwe mode kent
geen leeftijd. Een man is oud of
jong naar hij zich kleedt. Het is
een waarheid die wij met onze
nieuwe kol lektf^ kostuums voor
iedere man beveWgen.

RAADHUISSTR.. VOROEN

LOOP VRIJ IN EN UIT BIJ ONS !

Oranjevereniging
Vorden

UITNODIGING

tot het bijwonen van bestuurs-,
kommissies- en algemene leden-
vergadering op maandag 23 maart
1970 in café De Zon te Vorden.

Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat vermeld:

Bespreking van de feestviering op
Koninginnedag en bevrijdingsdag.
Bestuursverkiezing.

Opkomst van alle leden gewenst.

Het bestuur

GEVRAAGD:

Monsternemers
voor de buurtschappen Warken
en Mossel.

Zich te melden:

Rundveefokvereniging
„de Centrale"
Trli-focn 1443

LIJDENSMEDITATIES
Op donderdag 19 maart 's avonds
om 8 uur in de Christus Koning-
kerk voor de JONGEREN.

Spreker: ds. Runia die in de Mi-
nahassa (Celebes) gewerkt heeft.

In de Gereformeerde kerk voor
de OUDEREN.

Spreker: pater Hoekstra die in
Kongo heeft gewerkt.

Thema:
„HET LIJDEN OM CHRISTUS' WIL IN
VERBAND MET HET LIJDEN VAN
CHRISTUS ZELF".

Er is gelegenheid om vragen te
stellen.

IEDEREEN HARTELIJK WEL-
KOM !

SIMCA1501
©

Een tot in de finesses doordachte combinatie-
wagen. Luxueus, voor de hele familie mét
bagage, praktisch door heel veel vrachtruimte.
Een echte snel vervoerder, top 160 km/uur.

Autobedrijf

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

Telefoon 1256

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

tteds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Goede Vrijdag de
gehele dag gesloten

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

KRANENBURG-VORDEN - D 132

ZAAL LANGELER
HENGELO G

Zondag 22 maart a.s. na afloop
motorcross
DANSEN
Orkest:
THE WOODPECKERS
Gratis dansen

Wegens familiefeest zijn wij don-
derdag 26 maart a.s. de gehele dag

gesloten

BARINK rij wiel handel

VOOR

zie onze kol lek t ie!

UW ZAAK: '

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Waarom wij voor 't SILVESTERtje zijn

Nogal wiedes! Daarmee kun je thuis op je gemak precies
uitkienen, welke soort en welke kleur tapijt 't beste staat
in je kamer. En als je naar de prijzen kijkt, zeg je DOEN.
U krijgt't Silvestertje gratis mee naar huis bij uw
woninginrichter.

SILYESTER
'n compliment voor uw smaak!
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