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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

'Kerkdiensten

^—••ZONDAG 21 JUNI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Doop)
m.m.v. de Kindercantorij.
19.00 uur Interkerkelijke zangdienst
Het lied van de week/zondag Gezang 182 : l (in
de Geref. bundel Gezang 100: 1 )

ds. Van Belzen ( l i turgie) , de eerwaarde heer Smit
(prediking)

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen (voorbereiding

H. Avondmaal)

19.00 uur Interkerkelijke zangdienst in de Herv.
kerk. Voorgangers ds. Th. P. van Belzen en de
eerwaarde heer M. C. W. Smit.
Lied van de week/zondag Gezang 100 : l

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 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
Van der Schoot, telefoon (05752) 1487
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.
Wegens vakantie afwezig tot 4 juli zuster Stoop

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

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, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Alexandra Elisabeth dochter van F.
Weisz en J. A. H. Takkenkamp; Gerharda Jolan-
da dochter van G. Eskes en H. G. Lenselink; Ma-
rianne Hendrika dochter van M. Klein Bramel en
F. Schiphof; A'nnemarie dochter van H. B. W. Lui-
mes en A. G. van Rossum; Antonius Johannes Ge-
rardus Michaël zoon van T. A. J. Wieggers en M.
T. Rondeel.

Ondertrouwd: G. Bosveld en A. Sloot.

Gehuwd: G. H. Kreunen en R. G. Bannink; J. M.
Dadema en G. W. Bloemendaal.

Overleden: Geen.

Organisator de

hooi* Sikkens kan

terug zien on een

zeer geslaagde

avondviordaagse

Zelfs bij het
bl are np rikken

er veel leut

Het was zaterdagmiddag een gezellige drukte in

Vorden. Een groot deel van de inwoners was er
op uitgetogen om de binnenkomst van de avond-

vierdaagse mee te maken, die dit jaar voor de 3e
maal werd gehouden en evenals vorig jaar ook

ditmaal begunstigd werd door fraai zomerweer.

Deze laatste dag hadden de wandelaars de route
Wildenborch op het programma staan. In het zg,n.
Lekkerbekje (een laan nabij Het Enzerrack) wer-
den de medailles en cijferj^^itgereikt, waarna de
deelnemers zich bij café LMpik opmaakten om de

laatste loodjes naar het marktplein af te leggen.

Voorafgegaan door de Vordense Honden Club en
toen de christelijke harmome Jubal uit Varsseveld
kwam de organiserende gyj|B»stiekver. Sparta met
de organisator, de heer orRtens, samen met een

groot aantal deelnemers binnen. Naast talrijke
Vordense verenigingen en bedrijven liepen ook
verschillende mensen individueel mee.

De diverse verenigingen zorgden in hun kleurige
kleding en de armen vol bloemen voor de fleurige

noot in deze optocht. Midden in de stoet liep de
christelijke muziekvereniging Sursum Corda mee
en verder was aangetrokken de Kon. muziekvereni-

ging Sophia Lust uit Ruurlo. Al met al was het

een zeer geslaagde intod^

Van de 752 wandelaarg^Ke van start gingen be-
reikten er 737 de finish. Na afloop bracht de heer
Sikkens de deelnemers dcink voor hun sportieve
prestaties, terwijl hij tevens woorden van dank
sprak tot de plaatselijkoAplitie voor de hulp als-
mede tot de EHBO af^mng Vorden.

veel waardering voor „Sursum Corda" bij

hun keurig optreden tijdens intocht vierdaagse

Vordens Toneel
Ter afsluiting van het seizoen hield Vordens To-
neel in het Nutsgebouw een gezellige kontakt-
avond voor haar leden. De avond werd begonnen
met een quiz voor alle deelnemers. Na de voorron-
den en halve finale kwamen mevrouw Schuppers-
Barink en de heer B. Stegeman in de finale. De
heer Stegeman werd winnaar. Beide finalisten kre-
gen van voorzitster mevrouw Schuppers-Roozen-
daal een leuke attentie aangeboden.
Het spel ,,ons kent ons" viel eveneens zeer in de
smaak. Tussen de bedrijven door werd ruimschoots
getrakteerd. Een gezellig dansje maakte tot slot
een eind aan deze voor de leden van Vordens To-
neel geslaagde kontaktavond.

Opbrengst kollekte
Het stemt het bestuur van de afdeling Vorden van
het Nederlandsche Roode Kruis tot grote dank-
baarheid en tevredenheid, dat de jaarlijkse kollekte
buitengewoon geslaagd is. De opbrengst bedroeg
f 4.076,20, dit is gemiddeld per inwoner 59 cent.
Niet alleen het komité, doch bovenal de talrijke
gewonden en chronische zieken zijn zeer dankbaar
gestemd jegens de kollektanten, die hun vrije tijd
beschikbaar stelden en in het bijzonder jegens de
gulle gevers.

Auto onder trein
Het echtpaar L. uit het Onstein is zondagavond
op het nippertje aan een ongeluk ontsnapt.
L. die de partikuliere overweg in het baanvak Zut-
phen-Winterswijk overstak, bemerkte te laat dat
uit de richting Ruurlo een trein naderde. Juist op
de overweg kwam zijn wagen tot stilstand. L. pro-
beerde nog de wagen achteruit te rijden doch dit
lukte hem niet waarop hij en zijn echtgenote uit de
auto stapten. Direkt daarna werd de auto door
de trein gegrepen waarbij de auto total loss en de
trein licht beschadigd werd. De trein had ongeveer
10 minuten vertraging.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bjj:

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

A.S. ZONDAG 21 JUNI

INTERKERKELIJKE
ZANGDIENST

in de Hervormde kerk, aanvang
19.00 uur.

Voorgangers:
ds. Th- P. van Belzen en eerwaar-
de heer M. C. W. Smit

Thema:
„'t Is echt wel waar."

Medewerking:
Koperkwartet Soli Deo Gloria.
Bariton Harry Smink
Organist D. Somsen, Enschede

GEMEENTERAADSVERKIEZING
Op verzoek publiceren wij de voor keurslijst van de
in de gemeente Vorden gehouden verkiezingen.

Lijst l PvdA:
G. Koerselman 604
M. v. d. Heide-v, d. Ploeg 159
J. Bosch 19
W. Kamperman 12
D. Krol 8
G. H. Slagman 11
J. Westerveld-Veerman l
W. H. Martinus 2
G. Stapper 8
J. G. Hulshof 3
L. de Boer 7
G. J. Wolters 12

Totaal 846
Gekozen zijn voor de PvdA G. Koerselman, M. v.
d. Heide-v, d. Ploeg en J. Bosch.

Lijst 2 VVD:
H. Tjoonk 323
Mr R. A. van den Wall Bake 89
D. J. Besselink 51
J. W. Emsbroek 24
H. W. C. Haverkamp 10
H. F. G. Stenger-Torringa 11
A. Harmsma 15
G. J. Pelgrum 7
Mej. J. E. Dolleman 3
J. Dekker 2

Totaal 535
Gekozen zijn voor de WD H. Tjoonk en mr R.
A. van den Wall Bake.

Lijst 3 Binding-Rechts:
M. H. Gotink 290
J. W. M. Gerritsen 256
D. A. Lenselink 20
J. Korenblek 8
J. F. H. W. Israël
A. G. D. C. Winkels 5
E. J. Eggink 4
B. F. Lebbink 3

Totaal 586
Gekozen zijn voor Binding-Rechts M. H. Gotink
en J. W. M. Gerritsen

Lijst 4 AR:
Z. Regelink 262
W. A. Kok 58
H. Weenk 22
M. Berenpas-v, d. Kamp 19
J. W. Brummelman 3
H. J. Schut 7

Totaal
Gekozen voor de AR Z. Regelink.

371

Lijst 5 KVP:
W. B. J. Lichtenberg 355
R. J. van Overbeeke 14
J. J. Cuppers 19
G. A. J. Hakvoort 14
A. H. v. d. Sligte-Oosterlaar 15
A. S. Hoebink l

Totaal 418
Gekozen voor de KVP W. B. J. Lichtenberg en
R. J. van Overbeeke.

Lijst 6 CHUi
G. J. Bannink 649
A. G. Mennink 34
G. Bogchelman 27
J. F. Geerken 34
D. Norde 9
A. Schipper 5
L. Schoolderman 6
D. B. Eskes . 6

Totaal 770
Gekozen voor de CHU G. J. Bannink, A. G. Men-
nink en G. Bogchelman.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

Kwaliteit

Service

Lage prijzen

iLitde,
BRAADRIBJES

500 gram

BIEFSTUK TARTAAR
3 stuks

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

138
198

RUNDERLAPPEN

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

HAM

JACHTWORST

BOERENMETWORST

500 gram

198nu voor

150 gram 98

150 gram 88

150 gram 88

HAUSMACHER of
SAKSISCHE LEVERWORST per stuk 79

Groente- en vleesreklame geldig t/m zaterd.

Wat eJb&H wy,
Maandag 22 juni

Bij aankoop van

500 gram
magere SPEKLAPPEN

Hierbij 2 kroppen
MALSE SLA

Dinsdag 23 juni

Bij aankoop van

500 gram
BOERENBRAADWORST

Hierbij 500 gram panklare
geschrapte WORTELEN

198

45

LITERFLES RAAK

VRUCHTENLIMONADE
78 et elke tweede fles

Gezinsfles

JUS
d'ORANGE

nu voor

79

Literfles
Colombo

KOFFIE-
MELK

139

12 Eurof lessen
CLASSE

ROYAL BIER

voor

525

Beker Rinse

APPEL-
STROOP

van 79 voor

65

Voor vaderdag
mooie

sigaretten-
aansteker

275

HERSCHI

NU SLECHTS

Grote fles

SLASAUS
van 105

89

Literblik

DOPERWTEN
FIJN 119

elk 2e blik

69

Grote pot

Reine Victoria

of
bl. pruimen

95

Italiaanse

TOMATEN
PUREE
3 blikjes

49

Div. soorten

Van Welzen

KOEKJES
per zak

75

Dl E KLEUREN

ERDAL Schoencreme
3 DOOSJES

Groot pak

Bruintje beer

BISKWIE

59

Heerlijke

zachte
VRUCHTJES

per bakje

49

De echte

CHOC. PEN-
NYWAFELS

per pak

59

Royale zak

LANGE
VINGERS

nu slechts

75

Profiteer nu

grote taart-
bodem

nu

98

UNOX

GROENTESOEP 1O2 HALVE PRIJS
ELK 2e BLIK

Woensdag 24 juni

Bij aankoop van

500 gram O1Q
VLEESGEHAKT ^ IO

Hierbij 2 rollen C.f\
EIERBESCHUIT ^^7

G\ü£A\t<i ejntbutjiJb
PRACHT HOLLANDSE BLOEMKOOL 89
RAUWE BIETEN per bosje 59
RABARBER kilo 39
MALSE SLA 2 kroppen 59
SUNKIST SINAASAPPELEN 12 voor 159

AARDBEIEN
tegen de laagste dagprijzen

Klinkhamer
vruchten- of
gemberkoek

deze week

98

Literflacon

AFWAS
98

elke 2e flacon

49

Heerl. koekje

ARNHEMS
MEISJE
per zak

69

Pico

magere
choc. melk
van 98 voor

75

Grote fles

GREEN
SPOT

zonder prik

75

GOLD PACK

I A • ̂ ^ ••• m A. •••• HP^H • apfe v^ • A • 4Mfc ^SBfet ^^Hfi^.NSTANT PUDDING CfrCn• ^ ̂ ^F • JT^ • ̂  • ^^ M^ H^ B • ^V ^6h^

4 PAKJES SLECHTS ^k^ %^^

MONTALIA

Italiaanse

vermouth

per fles

298

Drink nu

BLOEDWIJN
per fles

slechts

225

1,6 liter zoete

IMPORTWIJN
muskateller of

donna Rosa

325

Grote zak

gevulde

KERSEN-
SNOEPJES

nu voor

79

2 x 200 gram

LEVER-
PASTEI

2 blikjes

119



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

Alexandra Elisabeth
SANDRA

F. Weisz
J. A. H. Weisz-

Takkenkamp

Vorden, 10 juni 1970
Ruurloseweg 79

Wij betuigen allen en
vooral onze buren, onze
hartelijke dank voor het
medeleven, betoond na
het overlijden van onze
lieve man, vader en opa

Gerrit Klein Geit in k
Fam. Klein Geltink

Vorden, juni 1970
Heegherhoek 4

Te koop: Gaskachel
merk Bocal, l winter ge-
brand: en eethoek kleur
teak. De Bongerd 2
Vorden

Gevraagd voor bejaarde
heer: Kosthuis. Linnen-
goed en dekens in bezit.
Genegen goed kostgeld
te geven. Brieven onder
no. 11-1 bureau van dit
blad

Te koop: Drachtige
zeugjes 2e worp, begin
juli aan de telling.
Heersink Heiderboom-
dijk 4, Linde

Te koop: Eetaardappelcn
Joh. Wesselink Kranen-
burg

Te koop: 4 dragende gel-
ten, bij'na aan de telling.
A. F. Langwerden E 92
Hengelo Gld. tel. 7362

Te koop: Z.g.a.n. kinder-
wagen geheel uitneemb.
Lakerveld, De Bongerd
28 Vorden

Te koop: Prachtige kon-
vektor 4 en 5-jes z.g.a.n.
billijke prijs. Harmsen,
Hanekamp 30 Vorden

Te koop: Pelgrim aard-
gasfornuis met glasplaat
en een kolenhaard.
Zutphenseweg 73 Vor-
den

Te koop: Zware biggenl
J. W. Wesselink 't Els-
hof

Voor vaderdag is het
goed kopen bij
HET SCHOENEN-
HUIS
Fa Jansen
Dorpsstraat 34 Vorden

Te koop: Alle soorten
KOOL-,
KNOLRAAP- EN
SLAPLANTEN

Klein Geltink ,,Klein
Garmel" Vorden

Pcdicure op afspraak
Mevr. Smeets-Jansen
Telefoon 05752-1304

H HENK ROOZEGAARDE

AANBIEDING

Koelkastdoos
ook geschikt als
lunchtrommel

ƒ1,25

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1 546

Gezocht: Rustig gelegen
vooroorlogs huis voor
permanente bewoning.
Liefst drie ruime kamers
met keuken gelijkvloers
en zolder erboven. Gro-
ter geen bezwaar. Geen
opknappacnd. Event. ge-
deelte van groter huis.
Brieven onder no. 10-1
bureau van dit blad

Ln onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten f 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D, Bocrsma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hef bakken enz.

en

l BERT H A W E EN K

hebben de eer kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk waarvan de vol-
trekking zal plaatsvinden op dinsdag 23
juni a.s. om 11.00 uur ten gemeentehuize
te Vorden.

Kerkelijke inzegening des namiddags om
H.00 uur in de Hervormde kerk te Hen-
gelo Gld. door de weieerwaarde heer
ds. C. J. J. Jajise.

Zelhem, Slangenburgweg 2
5 1 Vorden, Geurkenweg l

> juni 1970

Toekomstig adres: Banninkstraat 7,
Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren na afloop van
de kerkdienst tot 16.30 uur in hotel
Concordia te Hengelo Gld.

HERMAN KETTELERI]

en

YVONNE SIEBELINK

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op vrijdag 19 juni a.s. om 14.00 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, juni 1970
Berend van Hackfortweg 4
Hertog Karel van Gelreweg 30

Toekomstig adres: Vordensebinnenweg
36, Warnsveld.
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Gelegenheid tot gelukwensen van 16.00
tot 17.30 uur in hotel Bakker te Vorden. $1

lT

f

Heden overleed tot onxe diepe droefheid ge-
heel onverwaehts, onze lieve man, vader en
opa

HENDRIK AALDERINK

echtgenoot van H. W. Schildering

in de ouderdom van ruim 64 jaar.

Vorden: H. W. Aalderink-Schildering
H. J. Slagrnan-Aalderink
G. H. Slagman
Jan
W. Barink
J. Barink

Vorden, 15 juni 1970
Berend van Haekfortweg 30

De teraardebestelling xal plaatshebben don
derilag 18 juni om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Met Iccdwe/cn geven wij kennis van het
„•rlijden van onxe geachte werknemerove

HENDRIK AALDERINK

in de ouderdom van ruim 64 jaar.

Gedurende bijna 24 jaar heeft hij steeds met

grote toewijding en ijver zijn werk verricht.

Hestuur en Raad van Toezicht

CLV De Eendracht g-a. Vorden

l leden overleed geheel onverwachts onze
medewerker

HENDRIK AALDERINK

in de ouderdom van ruim 64 jaar.

Zijn kol legial i te i t en plichtsbetrachting zal
steeds in dankbare herinnering bij ons blij-
ven voortleven.

Direktie en personeel

CLV De Eendracht te Vorden

3 pakjes Spar margarine 119
; doos a l kilo BISCUIT 189
l litersfles SHERRY van 515 voor 415

l blik TOMATENSOEP van 95 voor 79

1/2 liter koffïemelk van 112 voor 98
500 gram JONGE KAAS 225
/ blik SPERZIEBONEN 72
12 flessen TILBURY BIER 295
150 gram LUNCHWORST 69
10 SINAASAPPELS . . 149

l fles ranja van 120 voor 99

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Waarom is
verkoopster zijn in
een warenhuis
zo aantrekkelijk P

Naast een zeer goed salaris, 5 daagse werkweek met 20 weekenden
per jaar, 3 weken zomervakantie en l week wintervakantie, 6%
vakantiegratifikatie, korting op al uw aankopen in ons bedrijf, gra-
tis bedrijfskleding, en voor hen die buiten Zutphen wonen reis-
kostenvergoeding en overblijfmogelijkheid tussen de middag -
biedt het verkoopster zijn in ons warenhuis een leuke werkkring -
met veel afwisseling - in een sfeer, die juist voor jonge mensen zo
gezellig is.

Meer inlichtingen zullen wij u gaarne verstrekken op onderstaande
adressen:

VORDEN: A
Hotel ,,'t Wapen va<n Vo^ln" maandag 22 juni
's avonds van 19.00-20.00 uur.

RUURLO:
Café J. Ras, Julianaplein 4^^aandag 22 juni
's avonds van 19.00-20.0C

BRUMMEN:
Café Molenzicht, Zutphensestraat 39
dinsdag 23 juni 's avonds van 19.00-20.00 uur.

EEFDE:
De heer I. Keijser, na telefonische afspraak:
05750-5397

ZUTPHEN:
ledere dag aan de zaak tijdens de openingsuren

HEMA - Zutphen

zondag

21 juni

dé dag voor vader!
Wij hebben voor hem een mooie kollektie

OVERHEMDEN
WEEKENDERS
PULL POLO-S
ZELFBINDERS MET POCHET
ZAKDOEKEN
SOKKEN

LOOMAN - VORDEN

reisdeviezen
U begint uw buitenlandse reis
natuurlijk bij de Raiffeisen-
bank. Wij kunnen u alle
vreemde valuta leveren. Ook
zorgen wij voor uw reis-
cheques en een gecombi-
neerde bagage- en reison-
gevallenverzekering;
onmisbaar voor onbezoiLul '•
en veilig reizen. Overigens
wij regelen alle zaken die
met uw reis te maken
hebben. Dat is de uitge- ••
breide service van de |
Raiffeisenbank. Meer
inl ichtingen vindt
u in onze brochure.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

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

Wegens huwelijksfeest

A.S. VRIJDAGMIDDAG EN
VRIJDAGAVOND

GESLOTEN

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

vaderlijk geschenk
WAAR EEN IEDER VAN
PROFITEERT

ZOMERSTOE EN

PARASOLS

VISSTOE EN

WINDSCHERMEN

Voor al uw
»

VOGELVOEDERS

HONDEN- EN KATTEN-
VOEDERS

DIERENBENODIGDHEDEN
AQUARIA

POTGROND

HENGELSPORTARTIKELEN

ENZ. naar

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT

Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Asefdealer - Orgaspecialist

Vaderdag
geschenkendag

Ook voor kleine geschenken
zoals

ASBAKKEN
KAARTENDOZEN
ROOKSTANDAARDS
SIGARETTENDOZEN
enz. enz.

GBV GEBR.BARENDSEN VORDEN
VM BËV ^B

Zutphenseweg 23 , Tel. 1261



HENGELSPORT-ARTIKELEN
KLUVERS' voeder en vissport
Vorden - Zutphenseweg 53 - Telefoon 1318

21 juni
VADERDAG HYPOTHEEK

OP BESTAANDE PANDEN • OP NIEUWBOUWWONINGEN

INLICHTINGEN:
'n gezond
sportief

geschenk W. ter Haar, Hertog Kar cl van Gelreircy 3
Vorden

BIJ HET BOUWFONDS BENT U VEILIG ONDER DAK! Bouwfonds
E D E R L A N D S E G E M E E N T E N

geef hem 'n fiets!
RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Het bestuur der Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Vorden, vraagt voor haar
rusthuis

De Wehme
enige

HUISHOUDELIJKE- EN

VERPLEECHULPEN
extern.

Indiensttreding bij voorkeur zo
spoedig mogelijk-

Sollicitaties te zenden aan de direktrice van
De Wehme, Nieuwstad 44 te Vorden

Wij vragen een

NAAISTER
en een

LEERLING-NAAISTER
voor het maken van damesjapon

nen en meisjesovergooiers

Mombarg
Kranenburg - Telefoon 6679

Geef vader voor vaderdag een

GESCHENKBON
van

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN ~ Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Gezinsverzorging
MEJ. H. M. LENSELINK is

AFWEZIG
VAN 19 JUNI T.M. 5 JULI

Waargenomen wordt door
MEJ. M. KERSTEN, Het Elshof 7, Vorden
bereikbaar maandag tot en met vrijdag van
8.30-9.30 uur, telefoon 1772

't h Koerselman
waar u
slagen kan

Dassenhouders, lektuurbakken,
rookstandaards, asbakken, porte-
monnaies, portefeuilles, sleutel-
etuis, rijbewijsetuis, parapluies
after shave, flessendragers,
tabakspotten bierpullen enz.

>ARADE
'AARDJE

PROBEER EENS EEN
HERENGARNITUUR VOOR

3.95 TE KOPEN...
Deze week zolang de voorraad strekt
een herensinglet + een herenslip
van fijn wit rib-tricot in uitstekende

3.95kwaliteit voor compleet.

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Beslist op onze volgende
parade-aan bieding letten

NA GEDANE ARBEID
IS HET GOED RUSTEN

( l e e f vader voor vaderdag
een

tuinbank
1,8 in lang.
Tot en met zaterdag 20 juni
extra voordelig.
Normale prijs ƒ 47,50
nu slechts

ƒ 42,50

DOE-HET-ZELF
CENTRUM^
HARMSEN - Mooi straat - Vorden
Telefoon 05752-1486

GEEF VADER OP VADERDAG

WAT HEM TOEKOMT
Graag staan wij u met onze
adviezen terzijde.

Uw zaak • • .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Een f raa ie kollektie

voor vader (en verdere Familie) in
alle prijsklassen hebben wij voor
u in voorraad.

GOUDEN HEREN- EN
DAMESRINGEN

GOUDEN EN ZILVEREN
MANCHETKNOPEN

GOUDEN DASSPELDEN

ALLE SOORTEN GLAZEN

in kristal en Leerdamglas op /i'
ver en pleet voetje (bij breuk
binnen een week weer in orde)

ONZE ETALAGE SPREEKT
VOOR ZICHZELF

Juwelier
Siemerink

Wasautomaten
VOOR MODERN
WASCOMFORT

AEG wasautomaten
Bella 5 kg volautomaat 1195,-
Princes 5 kg volautomaat 970,-
Domina 4 kg volautomaat 825,-
Turnamat S kombinatie 748,-

ERRES
wasautomaten

PHILIPS
wasautomaten

MARIJNEN
wasautomaten

vanaf 699,—

vanaf 549,—

vanaf 499,—

Kies NU uw wasautomaat tegen een lage
prijs. Bezoek onze winkel en showroom

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

Zomerse
temperaturen

ZORG VOOR K K N K O K L K
I M , F. K IN HUIS

Wij hebben voor u

KOELKASTEN
in diverse modellen en u i tvoe
riniien reeds vanaf ƒ 239, —

UTINA weidepompen
Tuinslang enz.

Jji Loodgietersbedrijf

f WILTINK
Het Hoge 2f> Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Gezellig

GEEF VADER
IETS IN DE FLES!

Slijterij

,,'t Wapen van
Vorden"

F. P. SMIT - Telefoon 1393



Donderdag 18 juni 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang nol. / /

ATTENTIE

Zoals u wellicht gezien hebt aan uw adres
zijn wij overgegaan naar de nieuii'e adressen
van de gemeente V orden.

Aangezien dit voor ons ook een hele om-
schakeling betekent, verzoeken wij u even-
tuele klachten van niet ontvangen of 2 x
ontvangen exemplaren of dergelijke onmid-
dellijk aan ons door te geven zodat wij met
een paar weken het gehele adressenmateriaal
kompleet hopen te hebben.

Wij rekenen op uw medcit'crking.

De redaktie

Concert Kon. Marinierskapel
Vorden had woensdagavond op muzikaal gebied
weer eens het neusje van de zalm door het optre-
den in het kader van de VVV Vorden van de
Koninklijke Militaire Kapel van de Mariniers.
Hiervoor bestond dank zij het fraaie zomerweer
een zeer goede belangstelling. Op de uitgestrekte
grasmat voor de muziektent aan de Enkweg kwam
de kapel prachtig uit. De marinierskapel heeft ook
nu weer eens getoond over muzikale gaven te be-
schikken wat in een vi j f ta l muzieknummers tot vol-
le ontplooiing kwam.
In verband met de vakantie van de burgemeester
sprak loco-burgemeester Lenselink de kapelmees-
ter en de muzikanten toe, waarin spreker namens
het gemeentebestuur en VVV harteli jk dankte
voor de komst naar Vorden ondanks de beperkte
tijd welke de kapel heeft. Wanneer spreker goed
was ingelicht bestaat de kapel op l augustus a.s.
25 jaar, een jubileumjaar dus. In die 25 jaar heeft
uw muziek geklonken door ons land maar ook over
de landsgrenzen. Spreker feliciteerde de kapel reeds
bij voorbaat met dit jubileum.

Vordenaar ,,the best man"
bij groene baretten

De 20-jarige Wim Groot Jebbink, één der Vor-
dense jongemannen die voor hun dienstplicht on-
der de wapens werden geroepen, heeft een unieke
prestatie verricht.
Van de 10.000 in de legerplaats Roosendaal (NB)
gelegerde militairen werd hij met behulp van een
computer met nog 32 andere manschappen aange-
wezen om de zgn. ,,groene baret" te behalen bij de
afdeling Commandotroepen. Uit deze streng ge-
selekteerde elite-groep bleek Wim de allerbeste te
zijn waardoor hij in het bezit kwam van de fraaie
wisselbeker en de titel „the best man".
De opleiding voor de groene baret is enorm zwaar.
Verleden week, tijdens de bovennormale tempera-
turen, moesten de 33 aspiranten de praktisch bo-
venmenselijke opdrachten uitvoeren die voor het
verkrijgen van de groene baret nodig zijn. Met
zware bepakking werd men in het Zuidlimburgse
Herkenrath afgezet en door een barre hittegolf
moest men in vier dagen en vijf nachten dwars
door Brabant lopend, de afstand van 210 km naar
de kazerne in Roosendaal afleggen. Men had
slechts rustperioden van 2 uur, slapen was er niet
bij, terwijl men als mondvoorraad een noodrant-
soen voor 24 uur (chocola etc.) mee mocht nemen.
Behalve deze afmatt ingstocht onder de zwaarst
denkbare omstandigheden, waren er nog de onder-
delen kaartlezen, gooien met handgranaten, hin-
dernisbaan, omgang met kameraden etc. waarbij
de computer Wim ook als de beste en intell igentste
soldaat aanwees.
Over' enkele maanden zal dit keurkorps van de
Commando's naar Frankrijk vertrekken waar de
verdere opleiding wordt voltooid als bergbeklim-
men, 40 meter afdaling van steile rotsen etc.
Bij de uitreiking van de groene baretten, welke in
de kantine van de kazerne plaats vond, overhan-
digde de overste de wisselbeker aan de kranige
Vordenaar, in het bijzijn van zijn ouders die tevens
waren uitgenodigd.

Drie Biafraanse kinderen geadopteerd

In januari van dit jaar hebben de families Haver-
kamp en Mackaay uit Vrden een aktie op touw
gezet met als doel gelden in te zamelen en dit geld
te bestemmen om kinderen uit Biafra (waar een
erge hongersnood heerste) te doen halen en te
brengen naar Gabon, waar de kinderen weer op
verhaal zouden kunnen komen.
De aktie werd een eklatant sukses want binnen de
kortst mogelijke tijd hadden de inwoners van Vor-
den ƒ 10.000,— bijeen gebracht. Helaas was de
aktie maar net afgelopen of daar kwam via de te-
levisie het bericht dat het , ,definitief" was gebeurd
met Biafra. De organisatoren van de aktie te Vor-
den hebben toen direkt kontakt opgenomen met de
Stichting Terre des Hommes te Den Haag en met
het aktiekomité Biafra te Utrecht en gevraagd ,,wat
te doen?". Omdat de voedselvluchten het allerbe-
langrijkste waren werd besloten een gedeelte van
het ingezamelde geld hiervoor te bestemmen. Wan-
neer er toch een mogelijkheid tot adoptie van één
of meer kinderen zou zijn, dan hield het aktiekomi-
té Vorden zich aanbevolen, aldus werd toen met
de Stichting Terre des Hommes afgesproken. In-
tussen werd het stil rondom Biafra.
Nu vijf maanden later heeft het aktiekomité te
Vorden een schrijven ontvangen van de Stichting
Terre des Hommes waarin de inwoners van Vor-
den namens de Biafraanse kinderen, verblijvend in

het kinderdorp Mindubé in Gabon, dank wordt ge-
bracht voor de financiële steun. Op kosten van de
inwoners van Vorden kunnen nu drie kinderen uit
Biafra een jaar lang verzorgd worden in het kin-
derdorp van Terre des Hommes genaamd Mindubé.
Dit kinderdorp ligt in Gabon even buiten de hoofd-
stad Libreville. In dit dorp wonen 560 kinderen
samen met hun onderwijzeressen en verpleegsters
die meegekomen zijn om hun kinderen te verzorgen.
Totaal vermagerd en uitgehongerd kwamen de
kinderen daar 's nachts per vliegtuig uit Biafra
aan. De meesten doodziek en vaak te zwak om op
eigen benen te staan. Het enige menselijke in deze
levende lijkjes waren de grote gitzwarte ogen die
de wereld gelaten over zich heen lieten gaan.
De twee ziektebeelden die men voornamelijk bij
deze kinderen aantrof waren kwashiorkor en ma-
rasmus. Kwashiorkor ontstaat bij een gebrek aan
eiwit, de verschijnselen hiervan zijn zwellingen
over het gehele lichaam, vaak gepaard gaande met
bloedarmoede, hetgeen hun donkere huidskleur in
een doorzichtig geel doet veranderen, hun haren
worden grijs en stijl. Marasmus ontstaat door een
volledige ondervoeding en een totale vermagering
is het gevolg hiervan.
Twee jongens en één meisje zijn nu geadopteerd
door de inwoners uit Vorden nl. Christiana Oke-
reke; Eno Effiong en Lawrence Ogbumba.

Verbouwing en uitbreiding
bejaardencentrum De Wehme

Bij het bejaardencentrum De Wehme te Vorden
gonst het van de bedrijvigheid. Ondanks het zeer
hete weer zijn metselaars, timmerlieden etc. druk
bezig met het leggen van de laatste hand aan het
verbouwen en uitbreiden van het bejaardencentrum.
We hebben er een kijkje genomen en gekonstateerd
d. i t de werkzaamheden f l ink opschieten hetgeen
de ilirektrice van De W^ehme 'mejuffrouw J. M. E.
Rouwenhorst die zo vriendeijk was ons rond te
leiden, zeer tot vreugde stemde.

In januari 1969 s er een begin gemaakt met de
uitbreiding van het bejaardentehuis. In het zgn.
oude gedeelte werden vernieuwingen aangebracht.
Zo wred de ziekenafdeling uitgebreid en gemoder-
niseerd, terwijl ook de keuken een flinke uitbrei-
ding onderging. Men kreeg o.a. de beschikking
over een moderne elektrische groentewasmachine.

Naast deze uitbreiding van de keuken werden de
personec'sverblijven eveneens vergroot. Achter de
ziekenafdeling is een aula gekomen. De rekreatie-
zaal werd in een nieuw jasje gestoken. Wat ook
voor de bewoners van grote betekenis is, is het

feit dat men nu binnenkort kan beschikken over
een lift . Tot zover wat betreft het uode gedeelte.
Aan de rechterzijde (Hengelose zijde) van het be-
jaardencentrum is een nieuwe vleugel gebouwd die
bijna klaar is. De vleugel is d.m.v. een soort hall,
waarin een keuken, een bestuurskamer en waar zit-
jes gemaakt worden voor de bewoners, verbonden
met het hoofdgebouw. Dit nieuwe gedeelte bestaat
uit 19 éénpersoons kamers en drie tweepersoons
kamers, hetgeen betekent dat De Wehme in de
toekomst 25 personen meer zal kunnen herbergen.
De totale kapaciteit wordt dan ruim 75 personen.
Deze éénpersoons kamers (zit/slaap) in de nieuwe
vleugel zijn ruimer dan die in het oude gedeelte.
De bewoners krijgen de beschikking over een kit-
chenette, een eigen douche en een toilet. Boven-
dien hebben de tweepersoons kamers een aparte
slaapkamer. In deze vleugel is bovendien een grote
badkamer gekreeërd. Verder is er een grote kelder
voor bv. opbergen van koffers etc. Binnenkort zul-
len de eerste bewoners hun intrek in het nieuwe
gedeelte kunnen nemen aldus verklapte de direk-
trice ons.
In het gehele gebouw is een nieuw oproepsysteem
aangebracht. Er wordt nu alleen met lampjes en
,,ontvangertjes" gewerkt, dit bevordert de rust in
het huis. Verder is het gebouw aangesloten op het
centrale antennesysteem.
De gehele verbouwing annex uitbreiding is in han-
den van het architektenbureau Geels £» Bokhorst
uit Arnhem.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

18 juni Vrouwenver. Wildenborch
18 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
21 juni Zangdienst Hervormde kerk
30 juni Al g. bijeenkomst woningbouwver.

Thuis Best in zaal Leemreis te
Hengelo Gld.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
De besturen van de diverse verenigingen wot'
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
tv /? , dan ti'orden deze gratis bij deze rubriek

Nieuws
de kerken
In de beide diensten van de plaatselijke Hervorm-
de gemeente in de dorpskerk werd zondag jl. de
uitg.ingskoliekte bestemd voor de hulpverlening in

Zoals bekend werd dit land in Zuid-Amerika
•• door een zeer zware aardbeving. De

zwaarste van deze eeuw. Vele slachtoffers zijn er
gevaMen. Men noemt het getal van 60.000 doden.
Groot is de materiële schade. We noemen op deze
plaats nogmaals (het gebeurde ook in genoemde

diensten) het gironummer van het Neder-
landsche Roode Kruis: 111. Wilt u, als u gireert,
l c ''•") vermelden: voor Peru.

A'o/7/e voor gasten, i>akantiegangers(sters)

Te beginnen a.s. zondag 21 juni (,na de dienst van
10 uur ) zal er weer koffie geserveerd worden voor
gasten en gemeenteleden die de Hervormde kerk-
dienst meegemaakt hebben. Dit gebeurt in het ca-
techisatielokaal. Kerkstraat 15 (vlak naast de Her-
vormde kerk). Beheerders van campings, verhuur-
ders van zomerhuisjes, hotelhouders en allen die
betrokken zijn bij vakantiewerk, worden vriendelijk
verzocht hun gasten hierop attent te willen maken.

Kinder-cantor ij

Het ligt in de bedoeling dat de onlangs opgerichte
kinder-cantorij medewerking verleent aan de dienst
van 10 uur in de Hervormde kerk te Vorden op
a.s. zondagmorgen.

De Goldperg geopend
Zaterdagavond was het voor de familie Pellenberg
camping De Goldberg, een belangrijke dag.
Loco-burgcmeester A. J. Lenselink opende nl. de
nieuw gebouwde camping.
Nadat de heer Pellenberg alle aanwezigen een
kort welkomstwoord had toegeroepen verkreeg
de heer Lenselink het woord. Spreker schetste de
totstandkoming van dit kampeercentrum bij en om
de boerderij van de heer Pellenberg in het Gal-
gengoor, waarvan het begin reeds lag in het jaar
1959. De stoot hiertoe werd gegeven door een
aantal jeugdverenigingen die dit natuurterrein als
ideaal beschouwden om er hun tenten en cara-
vans op te stellen. Na lange noderhandelingen, al-
dus spreker, met diverse instanties bent u er ten-
slotte in geslaagd dit prachtig gelegen kampeer-
centrum in gebruik te nemen. Gaarne heeft het
gemeentebestuur uw uitnodiging hiertoe aanvaard
om dit centrum enigszins feestelijk te openen.
Spreker wenste de familie Pellenberg met deze
nieuwe aanwinst geluk niet alleen voor hen zelf
doch ook voor de gemeente Vorden en sprak de

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

„

Uw

ADVERTENTIE

in

CONTACT"

wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

hoop uit dat dit centrum door vele kampeerders
en doortrekkers zal worden aangedaan.
De heer Lenselink eindigde met een beroep te doen
op allen die in dit natuurgebied zich willen ver-
pozen ook de natuur te sparen en de rommel en
papier niet langs de weg achter te laten en tot
genoegen van iedereen alles netjes te houden.
Het gemeentebestuur wil dan ook gaarne veel va-
kantiegangers in deze mooie omgeving ontvangen.
Hierop vond door de loco-burgemeester de offi-
ciële opening plaats door uit handen van een va-
kantiegangster de sleutel in ontvangst te nemen en
hiermee de toegang tot de geheel verbouwde schuur
als „praathuis" te ontsluiten.
Naast de vele gelukwensen die de familie Pellen-
berg mochten ontvangen voegen wij gaarne de
onze en hopen dat voor dit 2 ha grote kampeer-
centrum een goed seizoen mag hebben.

Zondagvoetbal
VORDEN VI WINT PROMOTIEWED-
STRIJD TEGEN OEKEN IV MET 1—2
Op het terrein van de v. v. Oeken vond zondag-
morgen de tweede promotiewedstrijd plaats tussen
Oeken IV en Vorden VI. Deze wedstrijd eindigde
in een l — 2 overwinning voor Vorden. Aangezien
Ooeken de eerste wedstrijd met 2 — l won zal een
beslissingswedstrijd noodzakelijk zijn voor een
plaatsje in de 3e klas GVB.
Deze beslissingswedstrijd is a. s. zondagmorgen 21
juni om 10 uur op het terrein van de v. v. Voorst.
Het was overigens een harde wedstrijd waarbij de
emoties vooral in de tweede hel f t nogal eens hoog
oplaaiden. De bezoekers namen een O — l voor-
sprong toen Dijkman na een pass van Velhorst
tegen de lat schoot waarna de terlgspringende bal
door een der Oeken-backs in eigen doel werd ge-
lopen. Bij de rust was de stand l — 1. Halverwege
de tweede helft werd het l — 2 toen Rothman een
schitterend door Teerink genomen vrije schop in-
kopte.

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, [• 7f T W TVTCTTVT
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * Xl. JAllI Ofil\T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN



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

VOOR

Marlens
Te koop:/ ha hooigras.
Briefjes inleveren voor
zaterdagavond 8 uur.
Tevens een: Hector
mclkmachine met stallei-
ding en weidewagen.
Tevens een neurende
vaars bij H. A. Pellen-
berg, Larenseweg l Vor-
den, tel. 1679

Weer volop:
KOOLPLANTEN
KOMKOMMER-
EN AUGURKEN-
PLANTEN
en verder
PERK. EN
TUINPLANTEN
als vanouds beken-
de adres

Fa Gcbfl. Kettelerij
Zutphenseweg 54 tele-
foon 1508

Te koop enige gebruikte
PZ CYCLO-
MAAIERS
voor 35 pk.
Franko huis in be-
drijf a ƒ 1350 —

C. W. Seegers, Drempt
Tel. 08334-2722

Gevraagd: Vakantichitlp
op .nertsfarm.
Tevens: Hulp voor enke-
le hele of halve dagen
per week. Goede belo-
ning.
P. Baron van der Borch
Horsterkamp 6

Te koop: Hooigras bij
W. v. Veldhuizen, Zut-
phenseweg 82. Briefjes
inleveren tot zaterdag 18
uur

Te koop: Jonge konijnen
bij Bertus Pellenberg
Camping ,,de Goldberg"
Vorden

Te koop: BB-zeugjes, v.
b+ ouders met gezond-
heidsverklaring bij
W. A. B. Borgonjen,
Deldenseweg 4, Vorden

Te koop: Een Solex
bromfiets, met belasting-
kaart. Smidsstraat 8
Vorden

Te koop: 2 percelen
zwaar hooigras.
Inlichtingen bur. Contact

Varkensstal,
inrichting

G. \Veulen Kranenbarg

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

KOM
OOK
BIJ
ONS

Speciaal bericht voor hen, die dit
jaar de school gaan verlaten
Door voortdurende uitbreiding is er op ons kantoor regelmatig plaats voor enkele

JONGELUI
(zowel jongens als meisjes) in de leeftijd van 15-20 jaar, die in ons team aan één van de facetten van de
klantenbediening willen meewerken. Voor enige werkzaamheden is een LEAO-opleiding voldoende, ook voor
enige meisjes met een huishoudschoolopleiding zijn er verschillende mogelijkheden. Uiteraard zijn er eveneens
vele funkties, waarvoor een ULO- of HBS (MAVO- of HAVO) MEAO- of HEAO-opleiding vereist is.

Ons bedrijf is een groothandel in huishoudelijke artikelen, (waaronder ook wasautomaten, koelkasten e.d.),
radio- en TV-toestellen e.d., centrale verwarmingsartikelen en haarden en kachels, ijzerwaren, gereedschap-
pen, land- en tuinbouwwerktuigen en gereedschappen, sanitair, ijzer, pijpen enz.

U vindt bij ons (o.m.):

•jf Een hoog salaris (ons mogelijk gemaakt door de :ojuist in werking getreden nieuwe
CAO)

^ Een prettige sfeer

^ Goede sociale voorzieningen

•̂  Reiskoste n tegemoet koming

^f Een aktieve personeelsvereniging.

Reeds nu of in de komende maanden willen wij u tijdens de kantooruren en ook op maandagavond van 7-8
uur gaarne geheel vrijblijvend alle inlichtingen verstrekken over de mogelijkheden, de arbeidsvoorwaarden e.d.
Desgewenst kan er ook schriftelijk of telefonisch kontakt met ons opgenomen worden (telefoon (05750) 5551,
toestel 353 of 358)

MET VAKANTIEPLANNEN WORDT REKENING GEHOUDEN

REESINK
HAVENSTRAAT 7 . ZUTPHEN

nachthemden
ƒ 9,95

V O R D E N

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt

Pakjespret
voor vader

Gereedschap
Klusjeskast
Autoset
Gereedschapkist
Stel steeksleutels
Schroevendraaierset
Hamer 250 gram
Nijptang
Kombinatietang
Snijmes

15— 9,45
9,50 6,95

10,50 6,95
6,25 4,50
4,55 3,85

3,70
2,25
2,30

2,90 1,65

Voor de tuin
Motormaaiers Black en
Decker 129,—
Heggeschaar elektr. w. 79,—
Gereedschaphanger 9,20 5,30
Klimplantrek 5,°5 3,98
Bloembak 3,10 3,50
Grasschaar 5,50 3,20

Scheerapparaten
Philips batterijshaver 29,95
Philips dubbelkop 49,95
Remmington 104,50 79,50

GEMS VOOR RUIME KEUS IN
GEREEDSCHAPPEN EN
TUINARTIKELEN

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Vordert Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Donderdag, vrijdag .

en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 gr. haas-, rib- en l
schouderkarbon. 325

500 gr. gehakt 225

500 gr. verse worst 260

500 gr. speklappen 180

500 gr. vet spek 100

200 gr. boterhamworst 70

150 gr. ham reklame 98

Haantjes 300

VOOR VADER
HEBBEN WIJ EEN
LEUK CADEAU

\V;it ilacht u van IT

POLAROID
ZONNEBRIL?

Kcht iets voor hem.
l le t lu-str f i i beslist
niet duur .

Opticien
Siemerink

Voor uw

MOTORMAAIMACHINES

Henk van Ark

BOEKHOUDBUREAU

KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden - Tclet. 05752-1455

Vraagt voor spoedige
indiensttreding

KANTOORPERSONEEL
Sollicitaties worden gaarne aan ons kantoor
ingewacht

Sportieve tips
voor vader

KAMPEERUITRUSTING
PANTALONS EN SHORTS
ZWEMBROEKEN EN SLIPS
PRISMAKIJKERS
LUCHTBUKSEN
KAMPEER- EN
TUINMEUBELEN

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeUrcf/endI

Zutphenseweg - Vorden

Ik heb
een probleem.
Ik heb geld nodig,
Wat kan de
Amro Bank voor
mij doen?
Wanneer u op korte termijn geld nodig hebt voor
privédoeleinden 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 31/4% rente).

Een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
nemen (rente van 4/4 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



Wapen- en sport handel

Martens
Zutphenseiveg - Vorden

Te koop: Ectaardappelen
Noordeling. T. Roeter-
dink, Lieferinkweg 2
Vorden

Speel tuinart i kelen
G. Wculcn Krancnbarg

VERHUISD
Fam. A. \Voltcring
van Eikenlaan 12 naar
Burg. Galléestraat 18,
Vorden, telefoon 1746

KTTTYS

Weldadige schoen-
tjes voor veel ge-
bruikte en mode-
minnende voetjes

WULLINK
Dorpsstraat 4 - Vorden

Merkbenzine
52.7 cent p. liter
gratis zegels

G. Wculcn Krtuienb&rg

KUNSTSTOF
KEUKENS

lang 150
165
180
200

ƒ 355,
ƒ 387,
ƒ 420,
f 457,

Als speciale aanbie-
ding:

kunstof keuken
lang 220, kompleet m.
roestvrijstalen blad
tijdelijk slechts f 385,-
prijzen exkl. BTW

Wij kochten roor n
een grote partij

SPAANDERPLAAT
Om de prijzen zo laag

mogelijk te houden
moeten ze binnen de
kortst mogelijke t i jd

weg

Let op

8 mm dik 3,30
l O , m m dik 3,70
18 mm dik 5,56

prijzen per m- exkl.
BTW
Afm. 122 x 244. Le-
vering alleen per volle
plaat

BALASTORE
ZONGORDIJNEN

nu uit voorraad lever-
baar bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

telefoon 05752-1486

Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
Spoorbiels

G. Weulen-Kranenbarg

Vaderdag-
geschenken

Luth heeft ze
voor u!
OVERHEMDEN

WEEKENDERS

ZELFBINDERS
met pochcttcs, iets aparts

PULLOVERS
met korte en lange mouw

PARAPLUIES
l ang en vouwhaar

S U K P R I S K - A A N B I I i D I N C ;

in

HERENANKLETS
./' 1,75 per paar

H. LUTH

( J e e t vader eens een keer een paar originele

HUSH PUPPIES
of misschien ook wel een paar

HERENSCHOENEN OF
SANDALEN
Volop voorr.uul hij

Het Schoenenhuis
Fa Jansen
Dorpsstraat 34 Vorden

"CONCORDfA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG 21 JUNI

dansen
met medewerking van

de Flamingo's
2 BARS GEOPEND
SFEERVOLLE VERLICHTING

AANVANG 19.00 UUR

d'evraujjd wegens dienstplicht

BROMFIETSMONTEUR
of

FLINKE JONCEN
die hiervoor opgeleid wil worden.
Goed loon.

FA KUYPERS
Dorpsstraat - Telefoon 1393

AUTO-, BROMFIETS- EN

FIETSAGCESSOIREDAG
Enorme sortering o.a.

Gevarendriehoeken, pechlampen, sleepkabels, zit-
kussens, rugsteunen, bandenspanningsmeters, was-
borstels, sponzen, zemen, poetsmiddelen, benzine*
kannen, kinderzitjes, lampensets, verbanddozen,
sleutelhangers, fotohouders, sigarettenetuis, plaids,
bloemvaasjes, wielsierringen.

Helmen, brillen, spiegels, snelbinders, spatlappen,
dubbelzithoezen, enkele en dubbele tassen, kabel-
sloten, zomerwanten en handschoenen, gerced-
schapsets, tankdekjes, beenschilden, koplamp-
schermen.

Fa Kuypers
Dorpsstraat - Telefoon 1393

BIJ Doe-het-zelf Centrum
is het geen probleem om
voor

vader
een eadeau uit te xocken.

Kr is immers een ongekende sortering
Gereedschappen, ijzerwaren
zelfbouwmeubels, boorma-
chines enz. enz. enz.

En b i l l i j k e prij/en

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

TUINGEREEDSCHAP
GAZONMAAIERS
GRASPERKSCHEERDERS
SKILL BOORMACHINES
GEREEDSGHAPKISTEN
AUTOSETS
Kom eens een kijkje nemen bij

GEBR.MRENDSEN VORDEN

Vaderlijke Modi
BIJ

WEEKENDERS
POLO PULL
OVERHEMDEN

ZOMERPANTALONS
SHIRTS

J L -IL JE J L JL

Kwaliteit en lage prijzen
Donderdag

Verse lever
Hamburgers
Speklappen

Vrijdag en zaterdag
Runderlappen
Riblappen
Verse worst

500 gram 150
3 stuks 98

500 gram 180

500 gram 275
500 gram 398
500 gram 260

Vleeswaren
Pekel vlees 150 gram
Boterham worst 150 gram
Tongen worst 150 gram
Boe ren metworst 150 gram 93

93
68
75

Rund- en varkensslagerij

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

HOEFIJZER

In het
oog
lopend
zijn onze horloges

die wij voor u kochten voor
vaderdag en andere gelegen-
heden.

In alle prijsklassen, vormen en
merken slaagt u hij ons.

Prisma, Porta, Certina, Stipto
horloges van wereldklasse in
goud doublé en staal'

Serviee, garantie, verzekering zijn
vanzelfsprekend.

Da's een fijn kadoo
voor vader

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Vrijetijdskleding
Pullovers, truien, polli's
ook in open weef

Shirts
(Button down) nieuwste kleuren

Levi s spijkerbroeken

Korte broeken
in katoen, Helanca of Terlenka

Trainingspakken
vormhoudcnd Terlenka

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

JE J L JL=

VOOR VADERDAG

EEN GEMAKKELIJKE STOEL?
Wij hebben ze in voorraad

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Komt u ook eens kijken in onze speciale
herenafdeling, voor een verrassend leuk
vaderdaggeschenk

RUIME SORTERING IN

HERENMODE-ARTIKELEN

HERENVRIJETIJDSKLEDING
HERENKONFEKTIE
ENZ. ENZ.
ZIK ETALAGE

fafSchoolderman
^̂ ^̂ •̂  \//~is\r-\iirr-ii A 's* t M f l i i i i isMOORHEEN A.G.MELL/NK

Keurslager M. G. Jansen
BIEDT U DEZE WEEK WEER

SPECIALE AANBIEDINGEN

Woensdag:
500 gr. gehakt H.o.H. 225
250 gr. leverworst 88
250 gr. kookworst 98

Vrijdag:
verse worst-dag
500 gr. gekookte verse worst

of saucijzen 275

Donderdag, vrijdag, zaterdag:

Karbonade van de schouder 500 gr. 298

Magere speklappen 500 gr. 210

Doorregen lappen (botermals) 500 gr. 340

Voor de boterham:
alles per 150 gram
Pekelvlees
Zure zult
Boterhamworst
Mager ontbijtspek

Vlug-klaar artikelen:
Verse bami en na^i uit eigen
keuken VOO gr. 150

Slavinken 4 halen
en slechts 3 betalen

4 Gelderse schijven 198
3 tartaar 225
Ballen gehakt kant en klaar

per stuk 58

Aannemersbedrijf
Peters - Zutphen

ONDERHOUD - VERBOUW

Haankstraat 21 c - Tel. 05750-4404

VRAAGT

timmerman

metselaar

rKTIT RESTAURANT

V O R D E N

Vraagt met spoed:
voor de weekends

FLINK EERLIJK MEISJE
die onze serveerster kan helpen in
de bediening.

FLINKE KOK
jaarbetrekking

N. H. A. van Goethem - Telefoon 05752-1519
Kerkstraat 3

Adverteren doet verkopen

Voor uw

interieur ver zorging
naar uw woninginriehting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

MEER KEUS
BLIJVENDE SERVICE EN ...
VOORDELIGE PRIJZEN

Voor heel de burgerij

„Jan Hassink's" rookgerei

Voor al uw tuinonderhoud
en nieuwe aanleg

BOOMKWEKERIJ-TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
ZUTPHENSEWEG 57 - VORDEN
TELEFOON (05752) H 64

Wegens vakantie is onze zaak

GESLOTEN
VAN 29 JUNI TOT EN MET
13 JULI

Juwelier - Horloger - Opticien

Siemerink

Voor uw

GAZONMAAIMACHINES

Henk van Ark

VADERDAG
Geef vader een accessoir voor zijn
auto, bromfiets of fiets
een leuk geschenk en niet duur
Kom eens kijken naar on/e enorme sortering.
Er is vast iets voor vader bij

TRAGTER
RIJWIELEN - BROMFIETSEN - AUTO'S

M

1NGEGROE1DE
NAGELS..,
LIKDOORNS CM
ANDERE

ƒ
KHAICN

u...
VOEITZ1CH AIS

NA'H GOEPC

G. WULLINK-
LEBBINK

Tel. 1342 - Vordcn

FOTO-S BEWAREN

WAT MENSEN VERGETEN

( leef daarom aan vader eens een eenvoudige

foto-camera
waar hij /onder moeite goede foto's mee kan ma
ken en waar ook in de vakantie veel herinneringen
voor later kunnen worden vastgelegd-
Reeds vanaf ƒ 30,— hebben wij goede Agfa en
Kodak camera's.

Ook filmcamera's vanaf ƒ 150,— en kijkers vanaf
ƒ 25,-.
Foto-accessoires, fotoboeken enz. Alles op foto-
gebied

Foto D^phijn
CKNTRUM - VOKDKN

Wapen- en sporthandel

Mattêns

LAAT VADER EENS EEN PROEFRIT
MAKEN OP ONZE NIEUWE

Solex bromfiets
met cadan-aandrijving

EEN VADERDAGCADEAU OM U TEGEN
TE ZEGGEN

TRAGTER

Zutphenseweg - Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

/. VAN ZEEBURG
't Jebbink l , Vorden
tHcfoon 1531

lli.'iiildrlirnj h'! I'MN- en
"i«rA'i >< "> /> i '<J" onroerende
goederen.
Tiixatics, vcr:ckcringcn
en hypotheken

Voor goede
rijii'iclreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJ l 1

TRAGTER

Een goed idee voor vader

geef hem een

i Transistor-radio
er M:

m of elektrisch

scheerapparaat
Radio Televisie
kleur of zwart wit

wij hebben ruime sortering voor u,

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Zutphen • Telefoon 3813

o r
Eerste klas reparatie-inrichting


