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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
( > < > r t bi-Uiald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

Hervormde kerk

Vri jdag 27 maart

10.00 uur ds J. C. Krajenbrink
19.30 uur ds J. H. Jansen
In beide diensten bediening H. Avondmaal

Zondag 29 maart ( I e paasdag)
8.30 uur ds J. H. Jansen
Jongerendienst Paasjubel
10.00 uur ds J. H. Jansen

Maandag 30 maart (2e paasdag)
10.00 uur ds Th. P. van Belzen en ds J. C. Krajen-
brink m.m.v. Excelsior

Gereformeerde kerk

Goede Vrijdag: half 8 ds Th. P. van Belzen

Eerste paasdag: 10 uur ds Th. P. van Belzen
19.00 uur ds J. Jurgens uit Deventer
(In beide diensten medewerking van jeugdkoor
o.l.v. de heer D. Woudstra en 2 trompettisten van
de chr. muziekvereniging Sursum Corda).

Tweede paasdag
10.00 uur Herv.-Geref. dienst in de Herv. kerk
voorgangers: ds Th. P. van Belzen en
ds J. C. Krajenbrink

R.K. kerk dorp

I e 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)

",m zaterdagmorgen 1000 uur tot zondagavond
2300 uur dr. Lulofs. telefoon (05752) 1255

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen hal f tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 6 uur tot en met maandagavond
29 en 30 maart zr van der Schoot
4 en 5 april zr Stoop

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 J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuf f rouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.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

M e j u f f r o u w 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
l )c melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
' i r K I wordi'M

BURGERLIJKE.
STAND

( H - ! ) . : Gerrit Jan z.v. H. Loman en A. H. Bargeman
Hendrik Willem Marck z.v. H. F. Karmiggelt en
C. Maalderink

Huw.: J. H. M. Weg en E. H. Schepers.

Geslaagde show doe-het-zelf centrum
Het Doe-het-zelf centrum (fa Harmsen) hield op
18, 19 en 20 maart een doe-het-zelf show, welke
zich mocht verheugen in een enorme belangstelling.
In zowel materiaal als gereedschap werd er een
grote kollektie getoond, waar de doe-het-zelver z'n
hart aan kon ophalen.

Verf en boormachines (waarmede een demonstra-
tie werd gegeven) hadden ook de belangstelling,

welke men hiervan mocht verwachten.
De afdeling keukens en zelfbouw meubelen stond
ook ruim in de belangstelling.

De fa Harmsen kan terugzien op een zeer geslaagd
unicum, dat in de toekomst zeker voor herhaling
vatbaar is, gezien de nog steeds groeiende schare
van doe-het-zelvers.
Al met al een leuke show.

Dropping Jong Gelre

Uitgaande van de Ring Be
ping gehouden waaraan d
Ring werd deelgenomen.
ping was café Visser in
waar de ringvoorzitter de
de prijzen uitreikte.

streek werd 'n drop-
'ca 90 jongelui uit de
eindoel van de drop-

.kenbroek (Bathmen)
er Klein Nagelvoort

De winnaars waren: l grUp Brummelman (Lo-
chem), 2 groep Oudenampsen (Laren), 3 groep
Klein Nagelvoort (Laren), 4 groep Korenblik uit
Vorden en 5 groep Arfman uit Vorden.

Oranjevereniging Vorden

Maandagavond vond er in hotel De Zon een ver-
gadering plaats van de Oranjevereniging waarbij
het programma voor 5 mei werd vastgesteld. Deze
vergadering stond onder voorzitterschap van de
heer Wuestenenk.

De 5 mei-viering in Vorden zal om 8 uur beginnen
met klokluiden, daarna is er een aubade voor het
gemeentehuis door de kinderen van de lagere scho-
len ter plaatse. Om half negen starten de school-
kinderen met de oriënteringsrit, terwijl voor de klei-
neren in het Nutsgebouw een film wordt vertoond
van de 'Dikke en de Dunne'. Om half tien vertrek-
ken de deelnemers van de oriënteringsrit (15 jaar
en ouder).

Te zelfder tijd wordt nabij het gymnastieklokaal
een begin gemaakt met het vogelschieten en buks-
schieten. Voor de schutterskoning wordt een fraai
polshorloge beschikbaar gesteld. Het uitroepen van
de schutterskoning alsmede de prijsuitreiking van
de oriënteringsritten zal om 16.30 uur geschieden
in het Nutsgebouw.

Het middagprogramma (aanvanq 14.00 uur) zal
geheel gevuld worden door de Landelijke Rijver-
eniging De Graafschap dat een attraktief pro-
gramma zal samenstellen. Plaats van handeling is
plan Zuid. Op het marktplein is een draaimolen.
Alle kinderen van de kleuterscholen als de lagere
scholen krijgen 2 vrijkaarten die tot 16.00 uur gel-
diq z i jn . Om acht uur 's avonds zal de toneelgroep
Vordens Toneel in het Nutsgebouw het komische
stuk 'Papa strijkt de vlag' opvoeren. Na afloop
hiervan vindt er een oranjebal plaats, alleen voor
de bezoekers aan deze toneelavond.

Dinsdagavond 4 mei wordt wederom de zgn. Stille
Tocht gehouden. Na afloop hiervan vindt er een
kerkdienst plaats die om 20.45 uur begint. Het
tijdens deze vergadering aan de orde zi jnde punt
bestuursverkiezing werd naar de volgende alge-
mene ledenvergadering verschoven.

Van verdrinkingsdood gered

Om even een frisse neus te halen wandelde de deze
dag jarige heer Rietman uit Vorden zaterdagmid-
dag samen met zijn schoonvader in de omgeving
van plan Boonk, in het verlengde van de Steege
waar men bezig is met grondwerkzaamheden i.v.m.
de aldaar te bouwen woningen.

Waar de grond is weggehaald zijn op enkele plaat-
sen gaten van soms wel 2 meter diep en door het
slechte weer van de laatste dagen met water en
modder gevuld. Plotseling zagen beide heren wat
spartelen midden in het water. In eerste instantie
dacht de schoonvader van de heer Rietman aan een
hond. Aangezien de afstand te groot was om een
en ander duidelijk te kunnen onderscheiden, spurt-
te de heer Rietman naar de plaats toe en zag juist

ini jongetje (het 4-jarig zoontje van de familie
Borgonjen) kopje onder oaan.

De heer Rietman bedac^^zich geen moment en
sprong volledig gekleed p^does in het water en
Ijracht de kleine op het di<^ge, daardoor de jongen
van een wisse verdrinkingsdood reddend.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

Elke vrijdagmorgen weeKmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

26 maart Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.

29 mrt Eierzoekwedstrijd Buurtver. Kra-
nenburgs Belang

30 mrt Oriënteringsrit Graafschaprijders

30 maart Samengestelde wedstrijd LRV de
Graafschap op Kieftskamp

2 april Hervormde Vrouwengroep dorp

2 april Ledenvergadering Bond van
Staatspens, in café de Zon

3 april KPO zaal Schoenaker

6 april Ledenverg. KVP zaal Schoenaker

7 april 14.15 uur Bejaardenkring nutsgeb.

11 april Bal voor gehuwden en verloofden
in „'t Wapen van 't Medler"

l l april Jeugdtoneel uitvoering in zaal
Schoenaker Kranenburg

13 april Vergadering GMvL in „'t Wapen

van Vorden"

13 april Rekreatiemiddag voor bejaarden
in café de Zon

15 april Quiz-avond Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen

l 8 april Uitvoering Vordens Toneel in het
Nutsgebouw (bal na)

18 apri l Jong Gelre discobal

21 april Jaarvergadering Ned. Chr. Vrou-
wenbond

22 april Voorlichtingsavond Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen

23 april Bejaardenkr. .nutsgeb. 14.15 uur

23 april Ledenvergadering Prinses Juliana-
school Wildenborch in de school

25 apr i l Jong Gelre voorjaarsvergadering

29 april Jaarlijkse reis Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen

20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond

20 mei plattelandsvr. 't Wapen v. Vord.

30 mei Uitvoering Nutsblokfluit
en melodica-klub

I)c besturen van de diverse verenigingen wor-
i / • • . . / ver:ocht hun data van bijeenkomsten en

ritciten in Vorden aan ons door te ge-
i'cn. dun worden deze gratis bij deze rubriek
tuss •;.'- of bijgevoegd.

"L.R.V. „De Graafschap
Voor de samengestelde wedstrijd welke de lande-
lijke rijvereniging De Graafschap evenals vorig
jaar op Tweede Paasdag organiseert, hebben on-
geveer 55 kombinaties ingeschreven. In de zware
klasse zullen een aantal topruiters van de lande-
lijke ruitersport aan de start verschijnen, waaron-
der de huidige reserve-kampioen van Nederland
J. Venderbosch uit Varsseveld. Met zijn schimmel
Zilverster zal hij met vele anderen strijden om de
ereprijs, de zilveren schaal, thans in het bezit van
van de plaatselijke crack B. Wagenvoort die deze
trofee vorig jaar met Enuza voor een jaar mee
naar huis mocht nemen.
Het belooft een spannende wedstrijd te worden.
De zware klasse zal een gevarieerd parcours af
moeten leggen waarin vele voor publiek en deelne-
mers aantrekkelijke hindernissen zijn opgenomen.
Vooral rond de sprong in de vijver zullen vele toe-
schouwers zich verzamelen om de ongetwijfeld nat-
te verrichtingen te volgen.
Bij de toegangswegen naar het wedstrijdterrein
kunnen de toeschouwers wedstrijdprogrammas' krij-
gen met inlichtingen over parcours, deelnemers en
wedstrijdreglementen. Dressuur en springen vin-
den evenals vorig jaar plaats op het plan Zuid.
's Avonds zal tijdens een feestelijke bijeenkomst
in „'t Wapen van Vorden" de prijsuitreiking
plaatsvinden.

"„De Graafschaprijders
Traditiegetrouw organiseert de VAMC De Graaf-
schaprijders uit Vorden op Tweede Paasdag de
zgn. Paasrit. Dit is een oriënteringsrit voor auto's
motoren en bromfietsen volgens KNMV-regle
ment 1969. Er wordt gereden in een A- en een B-
klasse. De mogelijkheid bestaat om met drie rijders
als team in te schrijven, waarvoor extra prijzen be-
schikbaar zijn. Zoals te doen gebruikelijk bij De
Graafschaprijders is de prijzentafel weer welvoor-
zien.

Rektifikatie groslijst VVD
In het bericht in ons vorig nummer betreffende de
groslijst van de WD te Vorden voor de a. s. ge-
meenteraadsverkiezingen werd abusievelijk op de
vijfde plaats genoemd de heer H. W. C. Emsbroek
dit moei L.'jn H. W. C. Haverkamp.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Aan alle medewerkers en gevers aan de aktie die
wij mochten voeren voor de muziekvereniging Sur-
sum Corda. Door middel van Contact (dat ons
zeer ter wille is geweest) willen wij u namens Sur-
sum Corda heel hartelijk danken voor uw zeer
gewaardeerde medewerking.
De kollekte is een groot sukses geworden. Tot op
heden hebben wij het mooie bedrag van ƒ 9.405, —
ontvangen wat o. i. wel het eindsaldo zal betekenen.
Deze zomer, bij het 40-jarig jubileum, zal het be-
drag officieel worden aangeboden.

De kommissie.

NASCHRIFT REDAKTIE
Het is een prachtig resultaat ƒ 9.405, — doch voor
een gemeente als Vorden waar de bewoners toch
allemaal een goed muziekkorps wensen en wat ook
noodzakelijk is, moet het toch mogelijk zijn om het
bedrag nog wat te verhogen. Laten wij stellen dat
in de eerste plaats het bedrag „rond" gemaakt
wordt ( 10.000, — ) wat het meer wordt zien wij dan
wel. Volgende week hopen wij u dan een verhoogde
stand van de ontvangsten te melden.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De zaal van café Eskes was geheel gevuld met da-
mes van de afdeling Vorden van de Ned. Chr.
Vrouwenbond om te luisteren naar het onderwerp
van ds. Slijthoff uit IJmuiden t.w.: Suriname en
de diakonessenarbeid.
Spreker vertelde over zijn reizen in het binnenland
en het totstandkomen van het diakonessenhuis in
Paramaribo door de grote aktie 4 x Z.N. Het tehuis
dat erg nodig was, mooi dat het gekomen is, maar
moeilijk voor de medewerkers in verband met te
weinig plaatsruimte voor de patiënten en het kam-
pen met grote financiële tekorten.
Met de f i lm: Gegrepen, besloot spreker zijn betoog.

Nutsbibliotheek
Het jaar 1969 is gunstig geweest. Er werden 230
nieuwe boeken gekocht. Het aantal uitleningen be-
droeg 10.228 hetgeen 1.409 méér is dan in 1968.
Vooral de uitlening tijdens de vakantiemaanden
was bevredigend. Ook kwamen er steeds meer
studerende jongelui de boeken aanvragen voor hun
literatuurlijsten.

Jong Gelre
Een aantal leden van Jong Gelre hield een geslaag-
de exkursie naar Schuttersveld textielfabrieken.
Na een uiteenzetting over de ontwikkeling van de
fabriek volgde een film waarin de procedure van
katoenplant tot de stof op duidelijke wijze werd
vertoond. Een rondgang door de fabriek gaf een
beeld van de vele bewerkingen van de ruwe katoen
tot een kleurig dessin.
Hierna werd een bezoek gebracht aan Grolsch
bierbrouwerij. Hier werd het bier op smaak en
kwaliteit getest. De dag werd besloten met een
diner in hotel Roelofs te Diepenheim. De 40 deel-
nemers keerden dan ook zeer voldaan in Vorden
terug.



Ibers
Geldig tot l april

SUPERMARKT

VOOR DE PAASDAGEN

taartbodems 98
VAN WELZEN KOEKJES

diverse soorten, per pak

GOUDSPECULAAS
500 gram van 125 nu

HEERLIJKE KERSENBONBONS
150 gram

KWATTA KINDERREPEN
l O stuks

IJSCUPS

BUSKOEK
geweldig lekker

200 gram

deze week

MAGGI GROENTESOEP
per zakje

MAGGI KIPPESOEP
2 zakjes

UNOX SMAC
van 134 nu

FRANKFURTER KNAKWORST
Unox 2 blikken

SOEPBALLETJES
2 blikjes

REUZE ZAK GOLDEN WONDER

CHIPS
potato of paprika van 119 nu

FIJNE WALNOTEN

ZOUTE PINDA'S
royale zak

PINDA'S IN DOP

250 gram

van 89 nu

per zak

Goede wijn behoeft geen krans

ITALIAANSE VERMOUTH
Montalia per fles

VIN COGNAC MET FIJNE
FRANSE WIJ N per fles

ADVOCAAT
grote fles nu

ZOETE IMPORTWIJN
Muskateller of Donne Rosa 1,6 lit.

FIJNE HALFBELEGEN KAAS
400 gram

79
98

119
100

89
98

Fino soepen
tomaat - kip of groente

per blik 69 elk 2e blik 49
49

98
109f

189

109

79
12579i
59

298

375

210

BIJ ƒ 10,00 BOODSCHAPPEN

l LITERBLIK

PERZIKEN
VOOR SLECHTS 109

AUGURKEN
3/4 literpot van 119 nu

„LYDIA" HAARLAK
grote bus van 295 nu

GEMENGDE DROP
grote zak

„SUN" MARGARINE

van 98 nu

2 bekers

DOPERWTEN FIJN
literblik 119 elk 2e blik

DC0ERWTEN ZEER FIJN
literblik van 169 nu

NIEUW ! RAAK CITRON
£ van 79 nu

HIERBIJ 3 FABELTJESKRANT-
GLAZEN van 125 nu

99
195

79
69

60

l 69

eei nu 090T

oaiAicnoo

Uit onze diepvries

PINGO HAANTJES
plm. 1100 gram

APPELMOES
literblik voor

PATATES FRITES
heel kilo nu

SPINAZIE
450 gram per pak

HEERLIJKE BEKERS IJS
1/2 liter

EEN HELE LITER IJS
voor slechts

Bitterkoekjes-, chocolade-,
vanille met aardbei- of
chipolatapudding

voor 4 personen

325

159
69

750
24O

189

BIJ 2 PAKJES

KNORR SOEPEN

„smaak naar keuze"

10 KAKELVERSE

EIEREN
VOOR 100

2 GEZINSFLESSEN

appelsap 98
LITERFLES COLA 63

elke 2e fles

DRUIVENSAP
rode of witte

Pico magere
CHOCOLADEMELK

nu per fles

49

99
79

24 flesjes

classe royal pils fi-n
nu per krat DuU

ett
200 gram 105

samen 98

per bakje 29

3 stuks 98

CHAMPIGNONS

SLA plus KOMKOMMER

SOEPGROENTE

GRAPE FRUITS

Exportkwaliteit
WITLOF 500 gram 75

JAFFA SINAASAPPELEN 12 grote voor 179

KLEI-AARDAPPELEN 5 kilo 189

lUt
Laat onze chef-slager uw Paasdiner
verzorgen

Voor een heerlijke soep

SCHENKEL

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

500 gram

nu 218

348
Voor uw hoofdschotel

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

IVARKENSROLLADE
500 gram vanaf

MALSE ROSBEEF
500 gram

HEERLIJKE BIEFSTUK
250 gram

Wij hebben voorradig:
blank kalfsvlees - kalfsschnitzels - kalfsoes-
ters - kalfs- of rundertongen

448

LEVER

PALINGWORST

BOEREN METWORST

BACON

GEKOOKTE HAM

ROSBEEF

ROLLADE

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

100 gram 109

150 gram 109

100 gram 119

100 gram 119



Voor het medeleven, be-
toond bij het heengaan
van onze lieve man, vader
en opa, betuigen wij onze
oprechte dank.

H. A. Bonke-
Weulen Kranenbarg
kinderen
en kleinkinderen

Zutphen, maart 1970

Net persoon zoekt voor
enige dagen spit en on-
derhoud van tuintjes en
ontgroenen en onkruid
van tegelpaden enz.
Tel. 1962 - Vorden

Maak nu vast een af-
spraak voor het voorjaar
voor de aanleg van titt>
tnin of het onderhoud
daarvan!
Boomkweker ij~
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Opgemaakte
paaseieren

Banketbakkerij
J. Wiekart

Te koop: bosfazanten
haan en hen, en jonge
konijnen bij
Henk Reusink
Leuke 6, Vorden

IJstaarten met verse slag-
room en vruchten

vanaf ƒ 3,50
Gaarne vroegtijdige be-
stelling voor de
a.s. feestdagen!
IJssalon D*. Bocrsma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

VOOR tl»

^£9£IAfè8££A!&&K/rüT^TiJTvTvYs^Ts/Ts/TN,

- -
l •

::

"

LUDO EYKELKAMP
en
JET WINKELMAN

geven kennis van hun voornemen om op
donderdag 2 april a.s. te 11.30 uur elkaar
het H. Saerament van het huwelijk toe
te dienen onder de gezongen H. Mis in
de Sint Antonius van Paduakerk te Kra-
nenburg-Vorden.

Vorden, Onsteinseweg l
Keyenborg, Past. Thuisstraat 5
maart 1970

Toekomstig adres: Past. Thuisstraat 5,
Keyenborg.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

Dagadres: eafé-restaurant „'t Wapen
van 't Medler" (fa Gebr. Eykelkamp)
Ruurloseweg 114, Vorden.

*
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GERRIT KOERSELMAN
en
YVONNE VERHAGE

hebben de eer, mede namens weder-
/ijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking /al plaatshebben op vrijdag 3
apr i l 1970 om 13.30 uur ten stadhuize te
Hergen op Zoom.

Wapen- en sporthandel

Martens
steedc >locltref[end!

Zutphenseweg - Vorden

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

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

Te koop: dragende maal
31 maart a.d. telling
H. Huetink
Veldwijk C 162

Te koop: Berkel snel-
weger, weegvermogen
100 kg in prim'a staat
Smit, Vorden
Tel. 1608 Zutph.weg 39

Te koop: een voorlopig
met B opgenomen premie
beer N.L. bij
M. Ruesink, de Leuke 6
tel. 1643 - Vorden

WIJ ZIJN
WEER GEOPEND!
IJssalon L). Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Te koop: de helft of
vierdel van een dikke koe
B. Verkerk
Overweg 17, Vorden

Te koop: V W zeer goed
in de banden
A. J. Eggink
Rietgerweg 4, Vorden

Te koop: z.g.o.h.
Batavus bromfiets en
2-pers. spiraal matras
Maalderink
De Bongerd 20

Paasbrood ei-model
met spijs

Banketbakkerij
J. Wiekart

Hartelijk dank aan alle
PvdA-stemmers voor hun
vertrouwen en wel in 't
bijzonder voor de 150
voorkeurstemmen welke
op mevr. v.d. Heide-v.d.
Ploeg werden uit-
gebracht.
Een beter bewijs van
waardering voor ons
vrouwelijk raadslid was
ondenkbaar.
Bestuur
PvdA afd. Vorden

De kerkelijke inzegening zal voltrokken
worden om 14.15 uur in de N.H. kerk te
Halsteren door de wclcerwaarde heer ds.
J. F. van de Berg.

Vorden, Burg. Gallécstraat 12
Bergen op Zoom, N.Z. Zoom 36
maar t 1970

Gelegenheid tot fe l ic i te ren van 20.00 tot
21.00 uur in hotel „De Draak" te Ber-
gen op Zoom.

^

De heer en mevrouw Lulofs-Scheffer
hebben het genoegen u kennis te geven
van het voornemen van hun dochter

ELSBETH

in het h u w e l i j k te treden met de heer

W. VAN WERMESKERKEN
semi-arts

op zaterdag 4 april om 11.30 uur ten gc-
meentehuize te Vorden.

Huwelijksinzegening door de weleerw.
heer ds. L. Koppert om 13.30 uur in de
kapel te Bronckhorst.

Gelegenheid tot gelukwensen van 14.30
tot 16.00 uur in café „Den Elter" bij de
Emmerikseweg.

Toekomstig adres: Haarlemmerstraat 4,
Leiden.

- 1 • i • i • T - '

Op 19 maart jl. ging van ons heen onze lieve
dochter, xuster en schoonzuster

HENDRIKA PAPPERSE
echtgenote van H. HANNING

op de leeftijd van bijna 51 jaar.

Vorden: J. PAPPKRSK
J. PAPPERSE-BUSSCHERS

Alphen aan de Rijn:
.1. STAPPER-PAPPERSE
J. STAPPER

Voorburg: G. DEMMERS-PAPPERSE
PH. DEMMERS

Gorssel: J. NIJMAN-PAPPERSE
M. NIJMAN

Voor haar is het reeds Pasen

Vorden, Smidsstraat 13

Bond voor
Staatspensionering

; VORDEN

Ledenvergadering
op 2 april 1970 's avonds 8 uur in
café De Zon.

Opening.

Notulen.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Jaarverslag sekretaris.

.Ia a r verslat» penningmeester.

Verslag kaskoiitrole.

Bestuursverkie/ing. Aftredend G. Stapper sr
en ( I . Stapper jr en de heer Harwich.

DONDERDAGMIDDAG 26 MAART OP

DE MARKT VAN 3.00 TOT 6JO UUR

met een zeer grote
sortering
PAASGOED

CHOCOLAADJES

SNOEP

CAKE

KOEKEN

KOEKJES

KRENTEBROOD

ROZIJNEBROOD

COCOSMACRONEN

BOLUSSEN ENZ. ENZ.

te veel om op te noemen en alles

tegen de LAAGSTE PRIJZEN.

Verder hebben wij

voor elke koper een

leuke attraktie

FA T. W. BRETHOUWER
AALTEN

Haantje

l BLIK APPELMOES

JAMPOT AUGURKEN

1/2 LITER KOFFIEMELK

2 pakken Spar koffie

l PAK FROU FROU

200 GRAM KERSENBONBONS

100 GRAM PATé FRANCHOIS

100 GRAM GEROLDE HAM

10 grote jaffa's

27-28 MAART: 250 GRAM CHAMPIGNONS

950 gram 289

59

72

van 112 voor 98

59

159

70

van 108 voor 89

149

125

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

KAMPEREN
Paasaanbieding

DAMES- EN HEREN-

SEX-PULLOVERS
met col

nu 9,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Goede Vrijdag de
gehele dag gesloten

Boerenleenbank
d f bank voor iederéén

KRANENBURG-VORDEN - D 132

Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de (Consumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

speel met
de mogelijkheden

01 in uw interieur

!ji:i;;'''!":-.:i;ii;'=-'
ffi-.iiii"»"'

Visser - Vorden
Burg. Galléestraat - Telefoon 1381
GOEDE VRIJDAG TOT 6 U. GEOPEND

Wat is het geheim van oud-hollands? De
sfeer, de eenvoud, het eerlijke? Feit is dat
wij met deze eiken eetkamer een heimelijke
wens van velen vervullen. Tafel met tuimel-
bladen f 170,-. Stoelen met kunstlederen
zitting f 99,- p. stuk. Imposante salonkast
f 945,-.

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN



GEVRAAGD:

Hulp in de

huishouding
voor dag of dag en nacht.

M. G. Jansen
Burg. Galléestraat - Telefoon 1451

Te koop: partij prima
kuilvoeder (voorjaars-
gras) bij
A. Hissink, Heijendaal-
weg 3, Vorden

Te koop: z.g.a.n. paarde-
harkeerder, merk: Kuhn,
tevens bietenreiniger met
motor en wentelploeg
J. Zents
E 102, Vorden

Een Levi's „Crimper'
moet je knopen

Want dat is de originele blue
jeans, die je één maat groter
koopt. Daar ga je mee onder de
douche. Of je duikt er mee in
zee. Krijg je tenminste een broek
die precies zo „op maat" voor
jou gemaakt is, als een schilletje
voor een appel. Alleen moet je
'm wel knopen. Want Levi's
maakt nou wel zo'n krimpende
broek. Maar krimpende ritsen
bestaan niet.

Levi Strauss dealer:

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

HAAL DE LEVPS BROCHURE
'70

Paasgebak

Banketbakkerij
J. Wiekart

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

Speciale aanbieding
vouwfiets van ƒ 149,50
NU f 131,-
Bianci meisjesfiets
6-9 jaar van f 98,50
NU ƒ 88.-
Gazelle jongensfiets
6-10 jaar van ƒ 133,50
NU f 119,50

Rijwielbedrij f
TRAGTER
Zutphenseweg

UIT ONZE NIEUWE

voorjaarskollektie
LEUKE SORTERING

hippe
tienerpullovers
IN MODERNE KLEUREN

reeds vanaf 13,90

i\h i i *l M
RAADHUISSTR.. VORDEN

GEVRAAGD:

A. Wesselink
TIMMERBEDRIJF

Noordink - Hengelo Gld - Telefoon Vorden
05752-1490

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Meubelen

Te koop: bruidsjapon
met sleepje en bijbehoren^
maat 38-40. Niet in
Vorden gedragen,
t.e.a.b. Overweg l

VOOR MENSEN MET

visie
Kies uit onze rijk geschakeerde
kollektie woonvisie

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

81^% RENTE
stukken a ƒ 1.000,—

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

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

Paaseitjes
ruirn gesorteerd

Banketbakkerij
J. Wiekart

Voor
elk dc l̂

verf^ea behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten!
Ijssalon Q. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

ook voor

GOEDE VRIJDAG TOT 6 U. GEOPEND

DONDERDAG 2 APRIL A.S.
DE GEHELE DAG

gesloten
Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp, Ruurloseweg 114
Vorden

VERHOOG UW CHARME
DOOR EEN

hoed
KRONEMAN-JÖRISSEN

HOEDENDOZEN IN
DIVERSE DESSINS

GEVRAAGD:

Huishoudt'!, hulp
eventueel intern.

.,,,.
EN

leerling-kellner

HOTEL „DE KAP"
Warnsveld - Telefoon 05750-2637

IN VERBAND MET GOEDE VRIJDAG
IS ER

geen koopavond

VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

EEN PRETTIGE WANDELING?

MET
HUSH-PUPPIES
ZEKER
nieuwe modellen voor dames
en heren

Wuééutfe'j
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

P.S. Goede Vrijdag tot 6 uur
open

Voor de juiste man
het goede kostuum!

Kies uit een rijk assortiment

Het betere kostuum hangt bij ons

Uitstekende pasvorm en blijvend

In de mode-tinten
ruiten en strepen

Een goed verzorgde
REGENJAS

hangt voor u klaar!

FORTEX KOSTUUMS

Een goedkope Pasen
met dranken van Smit

3 flessen Up-drank 1,55

3 flessen Sinas 1,55

20 l /2 liters Keiler bier 10,20

24 kleine flesjes Keiler bier 7,44

4 flessen Moezel 11,00

4flessenRosé 11,00

Jonge genever 9,10

Bessenjenever 20% 7,10

Advocaat Ie kwaliteit
3/4 liter 5,75

BUITENLANDS GEDISTILLEERD

LET OP !

Whisky

John Haig van 17,95 voor 14,95

Black and White
van 18,60 voor 15,75

.
Fransche cognac

Remy Martin van 22,95 v. 20,50

Joseph Guy ons sukses 13,95

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

,/t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) Telefoon 1391

Met Pasen op zijn
Paasbest gekleed met

vesten, pullovers,

blouses, rokken,

pantalons enz. van

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



TWEEDE BLAD CONTACT - 26 MAART 1970

Grandioze aanbieding Tornado
Alles met volle garantie

De nieuwste modellen

LICHTGEWICHT
MIXER

met 3 snelheden komplee t met
<>phan<<beu;4e l 2 «arden 2 deetfjia-
ken passcerschijf.

Van 59,50

voor 39,95

MIXER
als links met /eer praktische

standaard
en uit het midden geplaatste

draaibare mengkom
voor no.U heter mengen en klop-
pen, met handige spatel.

Van 7^,50

KEUKENMACHINE
Populair. De/e alles-in-één set voor mengen en kloppen, roeren,
pureren, snijden bestaat uit: MIXER, passeerschijf, 2 garden, 2
deeghaken, standaard en mengkomspatel, groentesnijderset, snij-
staatset, van 117,50

voor 69,95

HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE

APPARATEN

MODERNE
DROOGKAP
de doorzichtige rand kan op en
neer bewogen worden. Hierdoor
kan gemakkelijk onder de kap
plaatsgenomen worden en neemt
bij het opruimen minder ruimte
m.

Met stevig
verchroomd statief
met regelbare hoogte van 72,—

voor 49,50

ECHTE MAALWERK-
KOFFIEMOLEN
het slaat de koffie niet kapot
maar maalt ze, hierdoor blijft het
koffie-aroma beter behouden.

Bijzonder mooi wit slagvaste
kunststof met doorzichtig deksel
en opvangbakje. Voorzien van
veiligheidsschakelaar en geluid-
dempende voetjes, van 47,50

voor 34,95

MODERN LICHTGEWICHT STRIJKIJZER
met ingebouwde thermostaat en kontrolelampje voor konstante
temperatuur. De extra grote, glad gepolijste zool bekort de strijk-
tijd. Voorzien van veiligheidssnoer en randaardestekker van 34,50

voor 24,95

VORDEN:
Moderne
MIDDENSTANDSWONING

(helft dubbel)

met gelegenheid voor garage,
te koop.
Gunstige ligging.
Gebouwd in 1964.
Indeling: hal, keuken, woonkamer
3 slaapkamers, douche.
Huurgarage eventueel
beschikbaar.
Aanvaarding bij voorkeur medio
1970, indien gewenst eerder.
Prijs ƒ 36.000,- k.k.

Inlichtingen:

Makelaarskantoor
PETERS N.V.,
Lid N.BiM., Stationsplein 35, Zutphcn
Tel. 05750-5747 b.g.g. 05756-1801

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

Bekendmaking
GROTE
NAAIMACHINEDEMONSTRATIE

In- CM vcrkoopkombinatic Ne^^rland. Groothandel in
naaimachines ^eett heden don^Bdag 26 maart een grote
nuairmichinedcmonstratie in caie-restaurant „'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

Let op

P.S. Ook hebben wij enkele
teruggenomen van de bank
vanaf ƒ 150,— waaronder
bekende merken als Singer,
Pfaff, Anker enz.

Wij repareren ieder merk
naaimachine, ook al zijn de-
ze gekocht in warenhuizen
of van onbekende firma's

Wij bieden te koop aan: 27 stuks

ZICJ-ZAG NAAIMACHINES met
kle ine lakfoutjcs.

Normale winkelprijs ƒ 325.— NU

.15 stuks AUTOMATISCHE ZIG-
ZAG NAAIMACHINES met kleine
lak f ou t j es.

Normale winkelpr i js ƒ 415, NU ..

195.-

289.-
De/e machines xijn van bekend fabrikaat maar de naam
mag vanwege de konkurrentie niet worden bekendge-
maakt. Al de/e machines worden verkocht met 5 jaar
garantie en gratis les aan huis (eigen servieedienst).
Doorlopende demonstratie van 2.00 - 9.00 uur in café-
rcstaurant „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te Vor-
den. Dus heden donderdag 26 maart.

In- en verkoopcombinatie
'NEDERLAND'
l ' ILIAl .KN: DEVENTER, STALPAARD v. il. WIEVENSTRAAT Zl

V E C I I E I . - A K N I I E M EN ZWOLLE - TELEFOON 04130-4675

Adverteer in Contact

Speciale aanbieding

meisjesbandschoentjes
in rood, wi t , /wart en beiUe lak, maten 30 t/m 35

prijs slechts 9,95

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Te koop: 2 MRIJ en
l FH vaarskalf
geb. mei en juni 1969 bij
D. Klein Geltink, 'Klein
Garmei' Vorden

Te koop: 2 vaacs-
kalveren en l stierkalf
A. de Greef, Dennen-
dijk 3, Warnsveld

Te koop: vierdels van
een jonge koe
H. Waenink
Enserinkweg 6

Te koop: Zes zware big-
gen.
J. W. Wesselink
't Elshof

DONDERDAG, VRIJDAG
EN ZATERDAG

PAASROLLADE
5OO gram vanaf 2,9O

Riblappen 500 gram 3,98

Verse worst 500 gram 2,60

(
Runderlappen 500 gram 2,75

Verder hebben wij voor u:

kalfsvlees, ossehaas, bief stuk, roastbief,
r varkensfricandeau, karbonade enz.
i

Voor de boterham:

Pekelvlees 150 gram 0,93

Ham 100 gram 0,80

Boterhamworst 150 gram 0,68

Boerenmetworst 150 gram 0,93

Heel veel andere soorten ol.a.:

gebraden rolladc, roastbief, gevulde kalfsrolladc,

achter ham, runderrookvlces, palingspek, paté

Wilt u s.v.p. de rollade's
vroegtijdig bestellen ?

Rund- en varkensslagerij

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

HOEFIJZERipy
Vast werk!

VOOR
ONGESCHOOLDE
JONGELUI
een prettige werkkring.

Zeer licht werk aan kammen-
automaten.

Vanaf 14 jaar en ouder aanvangssalaris

j 60,- netto en hoger
gunstige spaarregeling.

iek, telefoon
6680 en bij

k 11,

Inc

C/3
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CA

O
w
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Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

ROLLADE
vanaf 3945 per 500 gram

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

V V HF̂  J» rf"

4 pakken Treffer

Haantjes

100
325

Koffie 250 gram 155
Bestel uw rollade vroegtijdig!

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

HAANTJES
AKTIE

Door het grote sukses van de-
ze aktie hebben wij een tijde-
lijk tekort aan lege spaar-
kaarten.

U kunt voor deze aktie ook
250 ZD-zegels in een envelop
inleveren.

SPAAR MEE,
EET HAANTJES VAN ZD!

privé-rekenimi
Dé bankrekening voor alle ontvangsten en betalingen in de
particuliere sfeer. Maak het uzelf gemakkelijk en profiteer van de
vele faciliteiten van het moderne betalingsverkeer. Laat uw
salaris, pensioen of andere inkomsten overschrijven op een 'privé-
rekening' bij de Raiffeisenbank.
Wij voeren al uw betalings-
opdrachten stipt uit en u krijgt
regelmatig een nauwkeurig
overzicht van alles wat de
bank voor u doet. Service van
de Raiffeisenbank! Maar dat
niet alleen: u krijgt boven-
dien nog 31/2 % rente op uw
'privé-rekening'. Vraag
eens inlichtingen of haal
een brochure bij onze
bank.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

A.S. VRIJDAG 27 MAART

(Goede Vrijdag)

IS ONZE DIERENSPECIAAL-
ZAAK OM

1 uur gesloten

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Depot Heusinkveld

Asefdealer - Orgaspecialist

Uitsluitend kwaliteits- en
merkartikelen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JBBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

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

Vorden: Fa Luth
kledingm ag azijn;
Barchem: Me/. Dijkman,
Lochemseweg 52 a
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

VERDUBBEL
UW

(binnen 10 jaar)

Schuldbrieven met
rentebijschrijving

Stukken van
/" 500,-en /1000.-

Alle inlichtingen:

Vorden:

W. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3

overdag tel. ge m.
huis 05752-1541

Paasboterletter
Banketbakkerij
J. Wiekart

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Geen tarief- of handwerk
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

Wie heeft interesse in
een stuk tuingrond?
Inlichtingen bur. Contact

NIMCO
KINDERSANDALEN

speciale aanbieding

slechts ƒ 12,50

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Sportmode 70
MET NIEUWE LEUKE

MODELLEN GEMAKKELIJKE

VRIJETIJDSKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
stctds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

De zon komt
Tijdelijk bij aankoop van een

zonnebril
50 ZD zegels

DROGISTERU „De Olde Meulle"

J. M. VAN DER WAL

gediplomeerd drogist

EIERZOEKWEDSTRIJD
VOOR ALLE VORDENSE KINDEREN
pan 4 tot en met 7 jaar en van 8 tot en met
L2 jaar

Eerste Paasdag
aanvang 14.00 uur. Opgave
vanaf 13.30 uur in zaal Schoen-
aker a ƒ 0,25 per kind.

Bestuur buurtvereniging

„KRANENBURGS BELANG-

DE A.S. PAASDAGEN

Heerlijk

krentebrood

Paasgebak en

zwanehalzen
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Het Hoge - Telefoon 1394

BSB
dekoratie

Uiterweerd

Auto
lakken
Uiterweerd

Plak
plastiks
Uiterweerd

•Raam
ventilatoren

Uiterweerd

•Juweel
verven
Uiterweerd

•Wand
bekleding

Uiterweerd

•Rood
behang
Uiterweerd

•Groen
behang
Uiterweerd

•Geel
behang
Uiterweerd

•Klassiek
behang
Uiterweerd

•Modern
behang
Uiterweerd

•Streep
behang
Uiterweerd

•Bloem
behang
Uiterweerd

•Hout
behang
Uiterweerd

Openbare School voor
Basisonderwijs
Kerkstraat 17

Opgave van nieuwe

leerlingen
voor het school jaar 1970-71 dat
op dinsdag 18 augustus a.s. be-
gint, kunnen gedaan worden aan
school of bij het hoofd der
school, de heer G. W. Brinkman
Zutphenseweg 56, telefoon 1953

De leerlingen moeten voor l oktober de
leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.

Verse haantjes voor de
a. s. feestdagen.
Donderdagmiddag aan
de markt en aan huis
verkrijgbaar.

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

VOOR

VOE BAL PPWELEH
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doellreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: kolenhaard
z.g.a.n.
H. Hissink

Stationsweg 6

Enorme prijsverlaging
vloerbedekking!

VINYL OP VII

Voor keuken, ha l l . slaapkamer,
douche en/, en/. geen ./ .5,75

NU TIJDELIJK
ƒ 4,- per vierkantemtr

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

IN VERBAND MET HUWELIJK

VRIJDAG 3 APRIL

gesloten

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

ER ZO EVEN BIJ:

rok
blouse
jumper
vest

VOOR U - DIE MODE WILT

GOEDE VRIJDAG TOT 6 U. GEOPEND

ARCHITECTENBUREAU VAN HOUTE
GESLOTEN van 27 maart tot 5 april 1970.

Boodschappen aan De Steege 24 te Vorden

TWEEDE PAASDAG

Vorden l - Vios l
BELTRUM

aanvang 14.30 uur

HET BESTE VOOR KI N DER VOETEN

piedro!
MEER KEUS BIJ

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

PER GTW NAAR
AJAX - ARSENAL

15 APRIL, VERTREK 4.30 UUR

Inlichtingen bij sigarenmaga/ijn
EIJERKAMP telefoon 1386

Hush-Puppies en Volop keuze - „Het Schoenenhuis" (Fa Jansen, Dorpsstraat 34, Vorden)


