
Donderdag 25 september 1969
31e jaargang no. 26
Uitgave drokkerQ Weever» v/h Wolten, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05752-1404 . Giro 1X05867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Cerkdiensten
^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MH^M^MHH*^^

ZONDAG 28 SEPTEMBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. Rienstra uit Ruurlo

10.00 uur ds. P. J. Mackaay uit Oegstgeest

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

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

19.00 uur ds. H. van Minnen uit Eibergen

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 zaterdagmiddag 13.30 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 M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

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

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

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 avn 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

C/r /H>rcn: Jacobus, zoon van J. van Bommel en J.
J. Maas.
Ondertrouwd: M. H. Janssen en T. H. Visschers.
Gehuwd: A. Zeevalkink en T. W. Pardijs; B. C.
J. Raadsen en E. J. L. Tielenius Kruijthoff.

L.R.V. „De Graafschap"
Op het concours hippique te Aalten behaalde B.
Wagenvoort met Enuza een 5e prijs dressuur in
ring 8 (15 deelnemers) en een 7e prijs in het
springconcours (28 deelnemers).
Tijdens de cross country te Ugchelen behaalde
B. Wagenvoort met Enuza een 2e prijs in de
zware cross plus prijs <voor snelste paard in Ne-
derland gefokt. In Ugchelen behaalden T. Lense-
link, B. Tussink en B. Wunderink resp. een 2e, 3e
en 4e prijs in de zgn. groene cross.

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

Inschrijving dienstplicht
Voor de lichting 1970 werden uit deze gemeente
47 personen ingeschreven.

Wandelsukses
Groot was de verbazing op de openbare lagere
school dorp toen de post op school een pakje be-
zorgde dat afkomstig bleek te zijn van de politie-
sportvereniging ,,Renkum". Daarin bevond zich
een prachtige grote sportbeker met het volgende
schrijven: „Bij de op 13 september 1969 gehou-
den 23e Airborne-wandeltocht, georganiseerd door
onze vereniging, behaalde uw groep in de afdeling
schoolgroepen 10 kilometer de 4e prijs met 301
punten. Daar uw groep bij de prijsuitreiking reeds
vertrokken bleek te zijn, doen wij u hierbij de ge-
wonnen prijs toekomen. Met het behaalde sukses
feliciteren wij u hartelijk".

Hieruit blijkt wel dat de schooljeugd een uitste-
kende prestatie heeft geleverd als we weten dat
deze wandeltocht door 25 tot 30.000 deelnemers
telde. Dat de vreugde over deze verrassing, waar
niemand op gerekend had, groot was laat zich be-
grijpen, temeer daar allen reeds een persoonlijke
draagmedaille ontvangen hadden en de groep bo-
vendien een sierlijke standaard kreeg omdat het
eindpunt zonder uitvallers was bereikt.

Geslaagd
Voor het examen vakbekwaamheid hovenier te
Amsterdam slaagde onze plaatsgenoot H. J. M.
van Langen.

Afscheid
Met ingang van 16 september jl. heeft mevrouw
Westerveld-v. d. Wal op haar verzoek eervol
ontslag verkregen als onderwijzeres aan de open-
bare lagere school dorp.
Op vrijdag 26 september zal officieel afscheid van
haar worden genomen waarbij de leerlingen van
de derde klas (van vorig jaar) alsmede ouders,
ouderkommissie en personeel tevens aanwezig zul-
len zijn. ^^

Ned. Bond van Plattelandsvr.
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen hield woensdag jl. een fietstocht
naar Bronkhorst. ^fc
Vertrokken vanaf het man^lein werd na een ge-
zellige rit in Bronkhorst thee gedronken. Na afloop
hiervan werden alle bezienswaardigheden a'ldaar
bekeken.
De terugtocht werd aanvaard, verzwaard met stuk-
ken kaas en Bronkhorster koeken. Het was voor
de deelnemende dames een prettige otcht.

Nutsfloralia
Naar ons werd medegedeeld viel de eerste prijs van
de Nutsfloraliaverloting op lotnummer 538 en de
tweede prijs op lotnummer 464.
(Zie advertentie in dit nummer.)

Nutsavond
WOENSDAG l OKTOBER

Majoor Bosshardt komt vertellen
over haar werk bij het Leger des
Hcils in de binnenstad van Am-
sterdam.

VERZUIMT U NIET DEZE NUTS-
AVOND TE BEZOEKEN

Aanvang 8 uur. Toegang gratis

Komité Bloedplasma
Het was voor 'het komité Bloedplasma Vorden een
verheugend verschijnsel dat 68 percent van de
aangeschreven leden zijn opgekomen om hun bloed
aan de medemensen beschikbaar te stellen.

In de landbouwschool aan de Hengeloseweg was
het een komen en gaan. Dit was ook te wijten aan
de aktie van het komité om nieuwe donors te win-
nen. Niet minder dan 146 personen konden wor-
den aangeworven. De organisatie was ook dit jaar
weer in goede handen zodat alles een vlot verloop
kreeg. Medewerkers van 'het Centraal Laborato-
rium uit Amsterdam waren aanwezig om de fles-
sen bloed in ontvangst te nemen met medewerking
van de hulpploeg van het Roode Kruis afdeling
Zutplhen.

Niet minder dan 399 personen gaven vrijwillig hun
bloed, wat een rekord betekende met voorgaande
jaren. Het komité wil dan ook gaarne zijn dank
betuigen aan al deze donors die voor hun mede-
mens in de bres hebben willen staan en daardoor
onschatbare diensten hebben willen bewijzen aan
de ziekenhuizen en de lijdende mensheid.

Vordense Winkeliersvereniging
Voor leden van de Vordense Winkeliersvereniging
en de afdeling van de Kon. Ned. Middenstands-

25 óeptember
Huize Groot-Drakestein staat deze maand
u'd in het middelpunt van de belangstelling.
Op 6 september vierde prins Claus zijn 43e
verjaardag. Op 25 september hopen we de
vrolijke geluidjes te horen als prins Johan
Friso daar zijn eerste verjaardag meemaakt.

Prins Johan Friso zal ver van het stadsge-
ii'ocl, de oranje vlaggen en de tegenwoordig
onvermijdelijke rookbommen zijn eerste ver-
jaardag vieren. Hij heeft nog geen weet van
ordeverstoringen, of hij moest ze afkijken van
zijn oudere broer Willem-Alexander. want
die is soms ook niet de gemakkelijkste heer
thuis.

Vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd
Johan Friso.

hond sprak de heer J. W. van de Vijver in de zaal
van ,/t Wapen van Vorden" over het onderwerp
fiskale en juridische aspekten bij bedrijfsopvolging
vererving e.d. De heer Van de Vijver is verbonden
aan het adviesbureau voor zaakoverdrachten van
de Eerste Nederlandsche te Den Haag.

Na een kort welkomstwoord door de voorzitter, de
heer G. Remmers, inzonderheid tot de spreker, be-
handelde deze op zeer duidelijke wijze de verschil-
lende aspekten welke zich kunnen voordoen bij ve-
le zakenmensen die vroeg of laat met de problemen
rond de bedrijfsopvolging cn-of overdracht van
hun bedrijf te maken krijgen. Spreker was voor-
stander om aan de kinderen die in de zaak mee-
werken hiervoor een beloning te geven boven het
geven van een bepaald zakgeld. Het maken van
een testament op de langstlevende noemde spreker
een onding, doch hij zou daartegenover gesteld
willen zien het geven <van een aandeel in de winst
of als medefirmant zichJe laten inschrijven. Ook
besprak spreker de voo^^ n nadelen van het om-
zetten van een eenmanszaak of firma in een N.V.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen

l een druk gebruik gemaakt.

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 donderdag s van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Benoemd
Tot onderwijzeres aan de openbare lagere school
in het dorp is benoemd mejuffrouw M. E. Schel-
ling uit Warnsveld.

Artiestenpalet
Artiestenpalet - dat sinds jaren belangeloos (ver-
goeding reiskosten) en zonder subsidie ontspan-
ningsprogramma's verzorgt in momenteel plm. 200
tehuizen voor zieken, invaliden, bejaarden e.a. -
zit in Vorden en omgeving o.a. nog verlegen om
Indonesische, Antilliaanse, Ambonese, Surinaamse
en Nederlandse zangeresjes met bv. Maleise, Ne-
derlandse en-of Engelse liedjes, vlotte accordeo-
nisten en organisten, mondorgeltrio's, goochelaars
sneltekenaars, kunstfluiters, Hawaiian ensembles,
zangduo's en mensen die liedjes van vroeger, korte
sketches en jodelliedjes brengen.
Het is f i jn en dankbaar werk. Kontaktadres: Vic-
tor Conselman, Dillenburgstraat 13 in Utrecht
(030-10267).

Jong Gelre
De afdeling heren van Jong Gelre hield in de zaal
van café Eskes onder 'leiding van de heer R. Men-
nink een druk bezochte jaarvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter er op dat
'het afgelopen jaar voor de agrarische bevolking tot
nu toe ondanks de droogte toch een bevredigend
jaar was geweest, vooral voor de veehouderij, ter-
wijl ook de hooi- en graanoogst goed was te noe-
men.

Deze vergadering, aldus spreker, is mede belegd
om te komen tot een fusie of een zgn. samenwer-
king met de afdeling dames. Deze samenwerking
treft men thans allerwege aan. De gekombineerde
vergaderingen kunnen dan tot het verleden beho-
ren wanneer de fusie een feit is geworden, aldus
spreker. Veel mededelingen welke veelal van de-
zelfde strekking zijn, kunnen dan ook ineens wor-
den doorgegeven.

Bij gehouden stemming was men zowel bij de heren
als bij de dames, welke tevoren in een afzonderlijk
lokaal vergaderden, voor 100 percent eens om een
fusie aan te gaan.
De vergadering van de dames stond onder leiding
van mejuffrouw J. Weenk. Ook hier bleek uit di-
verse jaarverslagen dat deze afdeling 62 leden telt

en dat er een batig kassaldo Viel te vermelden.
Wegens het aangaan van de fusie traden zowel bij
de dames als bij de heren de bestaande besturen
af, zodat een geheel nieuw bestuur, bestaande uit
5 heren en 4 dames, moest worden gekozen. De
uitslag was als volgt t.w. de dames M. Bogc'hel-
man, J. Kornegoor, R. Pelgrum en A. Ruesink en
de heren R. Mennink, H. Wagenvoort, W. Win-
kel, H. Pardijs en R. Pelgrum. De aftredende Jbe-
stuursleden welke zidh niet herkiesbaar stelden,
werden dank gebracht voor 'hun werk ten dienste
van de afdeling Jong Gelre evrricht onder aanbie-
ding van een blijk van waardering.
Hierna bleef men nog geruime tijd in gezellige
sfeer bijeen.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Vorden 1-Halle 1; Vios (Beltrum) 2-Vorden 2;
Vorden 4-De Hoven 4; Baakse Boys 2-Vorden 6;
Keyenburgse Boys 3-Vorden 7; Vorden Al-Steen-
deren Ai ; Socii B l-Vorden Bi ; Vórden Cl- Sp.
Eefde Cl; Vorden C2-Hercules Cl.

Dammen

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge kompetitie van de Vordense
damclub DCV werden in zaal Eskes de volgende
wedstrijden gespeeld:
Hulshof-Esselink 0-2; Klein Kranenbarg^Oukes 1-
1; Leurik-Hoenink 2-0; Wansink-Ter Beest 0-2;
Offereins-Heuvink 0-2; Nijenhuis-Sloetjes 2-0.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Vanaf 9 september dinsdagavonds bridge-
club in hotel Bakker

26 sept. Volksfeest Linde
27 sept. Volksfeest Linde
27 sept. Sportdag Warnsveld: KPJ Vier-

akker-Wichmond en Jong Gelre
Warnsveld-Vorden. 's Avonds
sportbal in De Pauw, Warnsveld

29 sept. Sociëteit voor bejaarden 's mid-
dags in hotel ,,De Zon"

l okt. Herv. Vrouwengroep Linde
l okt. Eerste Nutsavond lezing door ma-

joor Bosshardt Leger des Heils
1 okt. Openingsavond Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
2 okt. Bejaarden'kring 14.15 u. Nutsgeb.
2 okt. Herv. Vrouwengroep dorp
6 okt. Kontaktavond Vordense Winke-

liersver, in hotel De Konijnenbult
9 okt. Ringvergadering Herv. Vrouwen-

groepen in ,/t Wapen v. Vorden"
14 okt. Lezing NVCB in zaal Eskes
16 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
17 okt. Propagandafeestavond Bond van

Staatspensionering in het Nuts-
gebouw

22 okt. Lezing Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen

26 okt. Gezamenlijke zangdienst Herv.-
Gereformeerden

28 okt. Lezing NVCB in zaal Eskes
30 dkt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
31 ökt. LR ,,De Graafschap" kontakt- en

theorieavond in café Eskes
l nov. Uitvoering chr. muziekvereniging

Sursum Corda
7 nov. Jaarlijkse feestavond buurtvereni-

ging Julianalaan in hotel Bloemen-
daal

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bfl deze rubriek tussen/bijgevoegd



Ibers
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

Uü de.

SLAVINKEN

VARKENSPOULET

3 stuks

300 gram

98
198

VRAAG NIET HOE HET KAN, MAAR PROFITEER HIERVAN

LITERBLIK ^jj

Kersen op siroop f
GEEN 198 OF 179 MAAR jf M

SCHOUDERKARBONADE OOQ
500 gram O 4_ O

MAGERE SPEKLAPPEN -f OQ
500 gram löö

RUNDERLAPPEN O7Q
doorregen 500 gram ^ f O

HAMWORST 100 gram 75

BOERENMETWORST 150 gram 98

PAARDEROOKVLEES 150 gram 109

HAM 150 gram 119

COX'S ORANGE 2 kg 98

BLOEMKOOL per stuk 99

CHAMPIGNONS 2 ons 98

SINAASAPPELS 10 voor 179

KLE! AARDAPPELEN 2V2 kg 79

HUTSPOT 500 gram 39

Luyk's

FRANSE

MOSTERD

85

Blik

TONIJN IN

OLIE

98

Zakje

FRUITELLA's

voor

95

Siebrand

BLOEDWIJN

575 nu

525*+J4-.*J

Hellema

KOFFIESPE-
CULAAS

pak a 18 stuks

89

Dr Oetker

ZELFRIJZ.
BAKMEEL

76 nu

69

DIVERSE SMAKEN f̂flÉi ̂ Hfe

. GAZE;USE MW
i 3 GROTE GEZINSFLESSEN Ift̂  ^ÈÊF

misje

WITTE

PEPER

50 gram

79

Amstel

EURO-PILS

Tijdelijk 4 fl.

van 260 nu

P394LO v

PRALINE
NOISETTE

lekker snoepje

89

Div. smaken

JAM EXTRA

geen 131 maar

115

Blik

H A WA ï BAN
ANANAS

10 hele schijv.

119

Jong belegen

VOLVETTE
KAAS

500 gram

245

KRENTEBROOD ^K
GEEN 110 MAAR *BP^̂ Hî

Mooi
BIERGLAS

MOSTERD

slechts

Gezinsfles
APPELSAP

79

elke 2e fles

49

Maggi
AROMA

grote f lacon
tijdelijk

142

Pak 400 gram

ZAANSE
JOOL

nu

79

Goudmerk
THEE

2 pakjes

89

Dido 6 x 10

PAPIEREN
ZAKD.

van 95 nu

79

SCHOLTEN'S SUPER AMERIKAANSE

PATENTBLOEM
VOOR FIJNER GEBAK 2 x 500 GRAM SLECHTS

Bij 2 pakken Sup. Roodmerk

KOFFIE

l pak speculaas
450 gram voor

59

Grote zak
POTGROND

49

elk 2e pak

19

3/4 literpot
APPELMOES

75

elke 2e pot

Piek
AFWAS

literflacon 98

elke 2e flacon

49

Heinz

TOMATEN-
KETCHUP

van 156 voor

126

MET BLOEMENMOTIEF

8.90
DIEPVRIES

Haantjes
PLM. 1000 GRAM

SLECHTS 2.98



Met dankbaarheid en
grote blijdschap geven
wij kennis van de geboor-
te van onze zoon

HANS
G. H. Oplaat
L. Oplaat-

Korenblik
Vofden, 21 september '69
Raadhuisstraat 4
Tijdelijk: Alg. Zieken-
huis, Zutphen

Langs deze weg zeggen
wij, mede namens weder-
zijdse ouders, hartelijk
damk voor de vele felici-
taties, bloemen en ca-
deaus die wij bij ons hu-
welijk mochten ontvan-
gen.

Roei Huizinga
Riet Huizinga-

Stapper
Hengelo Gld, sept. 1969
Spalstraat 25a

Ter overname aangebo-
den wegens aanschaf
centrale verwarming:
Enige goed onderhouden
olie-, elektrische- en ko-
lenkachels.
Zutphenseweg 65 tele-
foon 1867, Vorden

TL-armatuur

NU f 13,05

inkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Telefoon 05752-1486

Te koop: Eetaardappelen
((Irene". A. F. J. Waarle
D H6 Kranenburg, Vor-
den

Te koop: Oliehaard, olie-
kachel, een tank 600 liter
L. Schouten, Hengelose-
weg 3, telefoon 1435

ZU KUNNEN NIET

WCTtN OOK PAT HET DIE
9KRSTMKC SOKKEN

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gratis af te halen op 26
september a.s. Partij kip-
penmest, wordt op de
wagen geladen. Gaarne
tijdig bericht.
N. V. Pluim veebedrijf
„Boggelaar" Boggelaar
la, Warnsveld, telefoon
05752-1919

CEMENT
vanaf f 3,44 per :ak

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Gevraagd door onderwij-
zeres: Gestoffeerde ka-
mer (s), liefst met keuken
Inlichtingen bureau Con-
tact

Verkrijgbaar: Puin, H. J.
Rouwenhorst, Almense-
weg 37, telefoon 1285

VOOR

VQE BAL PPTIKELEH
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltrefftndi

Zutphenseweg - Vorden

Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVKBEN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en vaj*kenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

En toch is.... Uiterweerd uw schilder!
WIM OORTGIESEN
en
CILLY ZWART

geven, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatshebben op
vrijdag 26 september a.s. om 15.30 uur
in het gemeentehuis te Exloo.

Kerkelijke bevestiging 's avonds om
18.45 uur in Ichthus, Walstraat 21 te
Bmmen door de weieerwaarde heer M.
C. W. Smit, emeritus hulppredikant van
de H er v. kerk te Vorden.

Vorden, MispeUkampdijk C 83
Valthe, Hoofdstraat 27
september 1969

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in Icht-
hus te Bmmen.

Toekomstig adres: Almenseweg 39a te
Vorden.

i< l

il\
l

GERRIT ZUURVELD
en
ALBERTHA MOMBERG

< >
hebben de eer, mede namens wederzijdse <
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek- 11
king zal plaatshebben op vrijdag 26 sep- < \
tember a.s. om 11.30 uur in het gemeen-
tehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Herv. kerk te Hengelo Gld 'door de
weieerwaarde heer ds. J. J. van Thiel.

Vorden, B 8
Hengelo Gld, E 57
september 1969

Gelegenheid tot feliciteren van 18.00 tot
19.00 uur in het f eestgebouw Concordia
te Hengelo Gld.

Toekomstig adres: B 8 te Vorden.

C*DfóK^

Heden overleed, na een moedig gedragen
lijden, onze lieve zuster, behuwdzuster en
tante

ROELFINA JANTINA HUIZINGA

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: E. L. Lenselink-Huizinga
A. J. Lenselink

S. A. Huizinga
A. H. Huizinga-Smit

Zwolle: W. A. Huizinga-
Uijt den Bogaard

Neven en nichten

Warnsveld, 21 september 1969
„Den Bouw"

Correspondentie-adres: Smidsstraat 17,
Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van
„Den Bouw", Abersonplein 9, Warnsveld.

Bezoek woensdag 24 september van 19.00-
20.00 uur.

De crematie zal plaatsvinden donderdag 25
september om 15.45 uur te Dieren.

Een bus van de GTW vertrekt 10 minuten
voor de aanvang vanaf het NS-station naar
'het crematorium.

Lage Prijzen!

VINYL
OP VILTBASIS

•fa Zeer geschikt voor uw slaapkamers

fa \Vcinig onderhoud

fa Het gaat jaren mee

fa In 4 vlotte kleuren

Zondagmiddag 28 september om
14.30 uur
kompetitiewedstrijd

Vorden l

Halle l

Speciale aanbieding

f 5,95 per m2

VOOR MOOIER WONEN

De aanbieding van 't jaar
Bij aankoop van

Kunststof keuken
200 cm lang. Onderkast, vastgestelde prijs f 415,— (exkl.
BTW)

TIJDELIJK ROESTVRIJ STALEN BLAD TER WAAR-
DE VAN ƒ 145,— (exkl. BTW) gratis

2e aanbieding

Buffet
Bestaande uit: 2 onderkastcn, 2 laden plus l werkblad, 2 bo-
vcnkastcn. Normale prijs f 320,— exkl. BTW

tijdelijk f 220,- exkl. BTW

3e aanbieding
Bij aankoop van

kunststof keuken
770 cm lang, onderkast, f 352, —

ROESTVRIJ STALEN BLAD

tijdelijk f35,-

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN - VORDEN - TELEFOON 05752-1486

Voordeel-aanbieding ï

Roestvrij stalen pannen

1 pan 22 cm - 1 pan 20 cm - 1 pan 18 cm

1 steeipan 16 cm samen nu f 99,75

Wandblikopener f 7,50

WIJ BIEDEN U

3
WERELDMERKEN

ti Nu ook met 61 cm beeldbuis

& Geheel getransistoriseerd

Elektronische afstemming

ti , Frontluidspreker

Wij zullen u gaarne demonstreren hoe gran-
dioos het beeld is, in het bijzonder van onze
kleurentelevisie

izen v.a. 11995,-

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813

Hert stmode 1969
Wij leggen niet alleen de nadruk op onze

grote kollektie en voordelige prijzen, maar

bovendien bieden wij u kwaliteitsartikelen in

Pullovers -^Rokken - Vesten
enz.

Uw Inversawinkelier

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514



Met grote vreugde en
dankbaarheid aan God
geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon

Jacobus
Wij noemen hem

KOOS
J. van Bommel
J. J, van Bommel-

Maas
Vorden, 23 sept. 1969
Zutphenseweg C 78

Te koop: Handig eiken-
houten wandmeubel
f 50,—. B. van Hackfort-
weg 15, Vorden

VOOR UW
SCHOENREPARA-

TIES
'T SCHOENENHUIS

Fa Jansen
Dorpsstraat 34 . Vorden

Te koop: G.o.h. brom-
fiets merk Rap, km-stand
11.000. Prins Bernhard-
weg 20, Vorden

Verloren: Bromfietshand-
schoen bruin. Van Sta-
tionsstraat naar Almense-
weg. Gaarne terug te be-
zorgen bij G. J. Wagen-
voort ,,Heidepol" tele-
foon 05751-306

Te koop: Nieuwmelkte
koe en 2 neurende vaar-
zen. Zents C 120, Vor-
den

Jongeman, 21 jaar, vraagt
net kosthuis in Vorden
van maandag tot en met
vrijdag. G. Odink, Kerk-
straat 10, Eibergen

Te koop: 2-pers. matras-
sen, binnenvering. Te-
vens leren damesjas maat
40-42. Zutphenseweg 42
Vorden

Te koop: Eetaardappelen
D. Pardijs, Kranenburg

Te koop: Eetaardappelen
D. B. Eskes Kerkhof laan
7, Vorden

Te koop: Beige olieka-
chel met kamerbinnen-
tank. Molenweg 8.
Tussen 6-7 uur 's avonds

Te koop: Prima herenrij-
wiel met remnaaf en lamp
Prins Bernhardweg 8

H.H. Veehouders
Wij ruimen op, een
grote partij
KOEDEKKEN
MET RINGEN
profiteer van de ge-
legenheid.

G. W. LUIMES Vorden

Te koop: Dragende neu-
rende maal. B. Wullink,
Almenseweg 6, Vorden

VERSE KIP
deze week I kg f 2,80

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poellersbedrijf

Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Inaulindelaan 5, tel. 1667

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
HET ADRES:

GROOT JEBBEVK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

PrO^jt
AANBIEDING

Skultuna
koekepan
met krasbestendig
Teflon finish.

Normaal ƒ 16,95

nu ƒ 12,95
SPOELEN,
SCHOON

Suède dames-
molières

nu extra voordelig

slechts 14,95
Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

MANTELS

HEERLIJKE CHIQUE
TELS MET BONT

MAN-

PRACHTIGE JASSEN IN CA-
MEL IN DE NIEUWSTE
KLEUREN MET KONTRAST-
KRAAG EN MANCHET

SPORTIEF RUITDESSIN ZAL
U FLATTEREN

U VINDT MODE BIJ

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Hamkaas
Kalfspaté

500 gram 2,25
500 gram 2,60

100 gram 35
100 gram 60
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade 3,48

Alpensnitsels
Haantjes Slavinken
Fijne rookw. Sausijsjes
Honing Biefstuk

Rund-, kalfs- en varkensslagperij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

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 29 september
10—l uur bij café „de Zon" (Wed. Hartman) Vorden
2—3 uur bij Schoenaker, Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de 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.P.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets h^onders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15,—, melkjassen, leren jekkers, bomberjaci^Pi gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

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

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin, vanaf
ƒ 127,50. 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 waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, voor slechts vanaf f 19,75. 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. >|J

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404

Voor de jeugd
van tegenwoordig....

Vlotte pullovers en vesten
in fleurige modctintcn.

Spaanse pantalons
met uitlopende pijpen in zwart, donkerblauw en
andere modetintcn.

ZIE ETALAGE

fafSchoolderman
•̂̂ Bfĉ  i if\ r\r^i i r r- *.t A x* l Mr i i i » / ix

VOORHEEN A.G.MELLINK

Jongercncatcchisatic: maandag 7 uur, dins-
dag 7 uur, vrijdag 7.45 uur.

Ie jaars belijdeniscatcchisatic: maandag 8 en
9 uur.

2e jaars belijdeniscatechisatie: dinsdag 8 uur,
vrijdag 8.45 uur.

Voor kinderkleding
groot en klein, moet
men bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM m K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Adverteren doet verkopen

GEMS-VOORDEEL

wasautomaten
AEG volautlmaat

van 825,- nu
599,-

Erres volautanaat AW 44
W van 1029,- nu

779,-
Erres volautomaat AW 43a

van 1149,- nu

899,-

Philips volautomaat CC 1000
van 1699,- nu

1199,-
Erres „Tombomatic"
AUTOMATISCHE WASKOMBINATIE

van 1049,- nu

799,-
Erres „Ecomatic"
WASAUTOMAAT

van 849,- nu
598,-

Dcvc apparaten en nog vele an-
deren kunt u dagelijks zien in
onze winkel en showroom.

Vrijdagavond - koop-
avond

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

GOMA GRUPROOSTER
in gietijzer en staal, dubbel gelast
en volbad-ver zinkt.

Tevens het aangewezen adres
voor
INDIANA STALVLOEREN
HANGKETTINGEN
HANGNYLONS ENZ.

GOMA Metaalwarenfabriek
Ruurloseweg B 103 - Hengelo G
Telefoon 05753-1660

HOTEL BAKKER
VORDEN

vraagt:

MANNELIJKE OF
VROUWELIJKE
HULP voor de afwas

i\m 10.00 tot 13.00 uur en v.in
13.00 tot lb.00 uur.

Goede bijverdienste. Eventueel met maalt i jd.
Volautomatische afwasmachine aanwezig.

ADIDAS MET DE DRIE BANDEN
DE SCHOEN DER KAMPIOENEN

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden



Donderdag 25 septcmhcr 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 26

Nieuws
van de kerken
Vredesavond 1969
Midden in deze Vrcdcsweek J969 (21 tot 28 sep-
tember) wordt door de kerken in Vorden en in de
Kranenburg (de Rooms Katholieke Kerk, de Her-
vormde Kerk en de Gereformeerde Kerk) een vre-
desavond georganiseerd op donderdag 25 septem-
ber in zaal ,,'t Wapen van Vorden" Dorpsstraat
10, aanvang 20.00 uur.
Spreker is de Gereformeerde predikant ds. Koet-
sier uit Nunspeet. Deze dominee heeft zelf gewerkt
in ontwikkelingslanden en is nu vrijgesteld voor
dit belangrijke werk. Hij is terzake deskundig.
De plaatselijke kerken roepen ouderen en jongeren
op deel te nemen aan deze vredesavond, nu don-
derdag, 25 september. Centraa'l staat in deze week
het thema: werken voor de vrede, welvaart voor
de wereld.

Kanselboodschap
In de kerkdiensten van de kerken die samenwerken
in het Interkerkelijk Beraad Inzake Vredesvraag-
stukken is zondag jl. een kanselboodsc'hap voor-
gelezen. In deze boodschap lezen we o.a.

Nu de eerste tien jaren ontwikkelingshulp
bijna voorbij zijn, rijst overal de vraag, of 'het re-
sultaat aan de inspanning beantwoord 'heeft. He-
laas lijkt het er op, dat deze vraag ontkennend
moet worden beantwoord. Vooral de ontwikke-
lingslanden zélf zagen de oplossing niet dichterbij
komen. Steeds meer wint de overtuiging veld, dat
de hulp in de huidige omvang en vorm niet toerei-
kend is om de derde wereld werkelijk tot ontwik-
keling te doen komen. Het is bovendien een hard
feit , dat nog steeds meer geld aan wapens dan
aan ontwikkelingshulp wordt besteed.
Meer dan ooit zijn e'konomische maatregelen nood-
zakelijk. Effekt kunnen deze pas oogsten, indien
zij opgenomen zijn in een geheel van politieke en
kulturele verandering. Alleen dan zullen de arme
landen in staat zijn zelf hun toekomst te bepalen
en zal er een gezonde basis gesc'hapen worden van
samenwerking tussen landen in noord en zuid.
De kerken weten zich geroepen aan het begin van
oen nieuwe ontwikkelingsperiode de bijbelse ge-
rechtigheid te verkondigen en voor 'het recht der
armen op te komen. Alleen op 'basis van deze ge-
rechtigheid is er uitzidht op vrede in de wereld."

Catechisaties Herv. kerk
De beide predikanten van de Hervormde kerk zijn
begonnen met de catechisaties, het onderwijs van
de kerk.
De catechisaties worden gegeven in het catechisa-
tielokaal achter de kosterswoning, Kerkstraat 15
(tegenover de Hervormde'kerk). Voor dag en uur
zie de advertentie elders in dit blad.

44 JAAR NUTSFLORALIA
Vrijdag en zaterdag was de Nutszaal voor de 44e
maal weer in een bloemenzee herschapen. Geen tijd
noch moeite is door het ijverige Nutsfloraliabestuur
gespaard om ook dit jaar weer goed voor de dag
te komen.
Het podium was weer het domein van de stekplan-
ten van de kinderen van de diverse scholen welke
in grote getale tentoongesteld stonden. Ook de
stekplanten van de groteren deden het van het jaar
weer best. Dit jaar was weer meer aandacht be-
steed aan prachtige dahlia's welke in verscheidene
tinten aanwezig waren. Door de firma Halfman
uit Hengelo Gld was een prachtige inzending van
verschillende soorten naaldbomen, wat een mooi
ef fek t aan de zaal gaf.
De heer Spiegelenberg had dit jaar gezorgd voor
een mooie bijenstand, kompleet met bijen en ho-
ningraat, welke inzending grote aandacht trok
(mede ingezonden door het bestuur).
Verschillende attrakties waren aanwezig o.a. rad
van avontuur, bussengooien, raden van gewicht
van een f ru i tmand e.d.
De jury, bestaande uit de dames Van Arkel, Kost,
Emsbroek-Klinkenberg, Hulstijn-Masselink, Koop-
Sessink en Harmsen-Groot Jebbink, alsmede de
heren L. Wesselink, P. de Rijk, Bakker, Vreeman,
Hol en J. Kettdarij, hadden geen benijdenswaar-
dige taak om elk bloemstuk e.d. naar waarde te
schatten.
Met een toepasselijk woord werden zaterdagavond
door mevrouw Albers-Bloemendaal de diverse prij-
zen uitgereikt, waarbij zij een dankwoord sprak
tot de hoofden van scholen voor hun medewerking
alsmede aan de heren Spiegelenberg (namens het
bestuur) en Halfman voor hun fraaie inzendingen.
Ook werd de 'heer Wentink, conciërge van het
Nutsgebouw, in haar dankwoord betrokken.
Het floraliabestuur kan ook dit jaar weer op een
zeer geslaagde bloemententoonstelling terugzien.

BOND VAN
STAATSPENSIONERING

Maandag 29 september

rekreatiemiddag voor
bejaarden
om 14.30 uur in hotel ,,De Zon"

SPECIALE AANBIEDING

polyether
matrassen
H cm dik

80 x 190 cm nu f 69,—

90 x 190 cm nu ƒ 79,—

120 x 190 cm nu ƒ 98,—

130 x 190 cm nu f 110,—

Uw zaak

Won ing in r ie hting
Manufakturen

HELMINK
Vorden Zutphenscweg Tel. 05752-1514

VAND DONDERDAG TOT
ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Originele Engelse
Paragon kop en
schotels
van 6,45 voor

4,95

Grote bus toilet-
luchtverfrisser
met haak en trekkoordje
van 3,55 voor

2,95

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Hier zit
muziek in

MODERNE RADIO
merk TELEFUNKEN
me t FM, midden, lange en korte
golf, aansluiting op het lichtnet,
pick-up en recorder aansluiting.

Prijs zeer laag van f 252,—

voor f 185,-
Dagelijks kunt u het horen en
:ien bij

TELEVISIE- EN RADIOHANDEL

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

MOETEN UW MEUBELEN
NIEUW GESTOFFEERD
WORDEN ?

Graag maken wij u prijsopgaaf.

Prima werk en voordelige prijzen.

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

Eigen stof f eerderij, dus
meer service

Steun voor uw benen ?

de enige
en echte

VOOR LIBELLENYLONS NAAR
LUTH

NIEUWSTAD . VORDEN

Te koop: Goed onder-
houden Miele wasmachi-
ne met verwarming.
H. J. Brinkerhof C 48
Vorden telefoon 1674

Hoge jongens-
schoenen

28-31 f 15,95
32-35 ƒ 17,95
36-40 ƒ 18,95

Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden
Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van oe

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

8% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

Inlichtingen en prospect! bfl
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

UITSLAGEN VOET-
BA L WEDS T RIJ DEN
V.V. VORDEN

Vorden 2-Eib. Boys 2
De tweede uitgave be-
haalde tegen Eib. Boys 2
een verdiende, doch wel
verrassende 2-0 overwin-
ning. De goals werden
gescoord door Nieuwen-
huis.

Markelo 3 - Vorden 3
Vorden 3 leed in Marke-
lo een onfortuinlijke 3-2
nederlaag. De Vordense
goals werden gescoord
door Eggink.

Vorden 4 - Be Quick 6
Dit was een gelijkopgaan-
de strijd. De Vordense
goals werden gescoord
door Schoenaker en
Wentink.

Vorden 6 - Sp. Brum-
men 5
De zesde uitgave van
Vorden leed op eigen
veld een verdiende 2-5
nederlaag. Westerveld
en een Brummense ver-
dediger zorgden voor de
2 Vordense doelpunten.

Door plaatsgebrek moest
de uitstag van Nutsflo-
ralia blijven liggen. Wij
hopen dit een volgende
keer te plaatsen (red.).

Donderdag Vrijdag en zaterdag

Schouder karb. soogr. 280
Runderlappen
Riblappen
Verse worst

500 gram 2,75

500 gram 3,98

500 gram 2,60

Voor de boterham

Boerenmetworst 150 gram 0,90

Zure zult 150 gram 0,60

Pekel vlees 150 gram 0,93

Boterhamworst 150 gram 0,60

Rund- en varkensslagerij

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

Zie onze kollektie japonnen en pakjes in
grotere maten met een vleugje jeugd waar-
naar iedere vrouw met graagte kijkt.

De nieuwe „Derofa" modellen in vrijwel alle
heup- en tussenmaten.

Zie onze folder in Contact.

H.LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

Telefoon 1396

l fles cholatti van 82 voor 69

2 blikken LEVERPASTEI 709

l pot PINDAKAAS van 118 voor 98

l pak FROU FROU 59

l pot SPAR POEDERKOFFIE van 172 voor 149

l blik Spar tomatensoep van 95 voor 59

l blik DOPERWTEN FIJN 98

3 pakjes SPAR MARGARINE van 105 voor 93

150 gram HAM 99

200 grams pot NESCAFé van 705 voor 605

l spuitbus luchtverfrisser
van 298 voor 179

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

Vorden heeft zondagmiddag in Ruurlo een ver-
diende overwinning behaald tegen de club van die
naam. Hierdoor hebben de Vordenaren thans 5
punten uit 3 wedstrijden.
De eerste 20 minuten gaf een qelijkopgaande strijd
te zien met wisselende kansen. In de 25e minuut
hadden de Vordenaren geluk toen de bal uit een
corner onhoudbaar door Sregeman buiten bereik
van doelman Golstein tegen de paal werd gekopt.
Hierna kwamen de bezoekers iets meer in de aan-
val. Na een half uur spelen werd een pass van
Nijenhuis onhoudbaar door Ho'lsbeke ingekogeld.
Een botsing tussen doelman Weenk en Jansen
noopte eerstgenoemde gèblesseerd het veld te ver-

laten. Bij de rust was de stand nog steeds 0-1.
In de tweede helft speelden de Vordenaren met
de wind in de rug. Hierdoor waren zij steeds ster-
ker. De Ruurlo-defensie zette herhaaldelijk de bui-
tenspelval open waar de Vordenaren steeds weer
intrapten. Niettemin kreeg Vorden verschillende
goede scoringsmogelijkheden. Tot tweemaal toe
schoot de doorgebroken Jansen tegen de keeper op.
Even later brak Rensen op links door; uit een
moeilijke hoek schoot hij evenwel tegen de paal.
In de Ruurlo-aanval kreeg de anders zo gevaarijke
Holtslag tegen 'het duo Ruiterkamp-Te Veldhuis
weinig kans. Twee minuten voor tijd lanceerde
Hendriksen met één van zijn befaamde boogballe-
tjes Jansen. Op beheerste wijze bracht deze de
eindstand op 0-2.

Hush Puppies - Het Schoenenhuis ?a
or&s

s*n34



SIR EDWIN MANNENMODE

TRUIEN,
VESTEN,
PULLOVERS,

fe PULLI'S
« EN SWEATERS

mannenmode in zuiver
scheerwol

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

SPECIALE
HERFSTAANBIEDING

Enkele gebruikte damesbromfietsen;

2 kinderfietsen 7-12 jaar, l v. 4-6 jaar;

l nieuwe Rap Imperial f 898,—
NU f 825,—;

1 nieuwe Gazelle Berini ƒ 562,—
NU f 525,—;

2 nieuwe Flyte van ƒ 499,—
NU ƒ 449,-

1 nieuwe Solex van ƒ 349,—
NU f 295,—

l nieuwe Puch Scyhawk, nieuwste type
van ƒ 1200,— NU f 1125,—

RIJWIELBEDRIJF

Tragter
Zutpheneeweg

Eet nu fruit
VOORDELIGER KAN HET
NIET

Cox's Orange
vanaf ƒ 5,- per kist

Handperen
goede kwaliteit

AFHALEN:

Iedere vrijdagavond na 6.30 uur
ten huize van de heer J. Lucassen
D 153, Vorden. ledere zaterdag-
morgen van 8-12 uur in de schuur
bij Huize „Med'ler".

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

Nieuwe

Graag maken wij u offerte.

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

VANAF HEDEN KNIPPEN WIJ

de hele woensdag op
afspraak

TEVENS GEVRAAGD:

EEN JONGEMAN

die opgeleid wil worden voor
herenkapper.

HERENKAPSALON

Retexturmgsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
September R in de maand
dus als speciale reklame
gedurende deze maand
WINTERJASSEN en
WINTERMANTELS
chemisch reinigen voor
de HALVE PRIJS.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Bitumen golfplaten

l t.m. 50 stuks
ƒ 7,85 per plaat

51 t.m. 100 stuks
ƒ 7,65 per plaat

afm. 92 x 200

Bevestigingsmateriaal
GRATIS

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

Hebt u huisraad
nodig ?

Neem een
Amrolening

Inlichtingen:
Amrobank N.V.
Houtmarkt 68 - Zutphcn

UITSLAG VERLOTING
NUTSFLORALIA

De prijzen zijn gevallen op c/c
volgende nummers

29
87

209
271
354
464
597
703
780
919

1090
1318
1460

36
102
239
283
355
479
636
730
787
987

1122
1357
1476

46
138
240
288
380
538
637
765
794
999

1128
1382
1492

57
155
244
289
389
569
677
776
885

1011
1136
1409

66
161
261
310
399
580
683
778
893

1040
1194
1419

69
167
265
339
460
595
696
779
910

1046
1239
1427

De prijzen kunnen vanaf donder-
dag 25 september tot l december
afgehaald worden bij mevrouw
Hesselink, Molenweg 15, Vorden

Het gewicht van de fruitmand was 7775 gram

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Makelaars- en {
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't lebbink l, Vorden
telefoon 1531

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

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van j 7,50

3 tulpenbollen gratis

IETS SPECIAALS

bij f 10,— 5 stuks, boven \ 10,— voor elke
f 5— 3 stuks

Depot Loenen's zaden

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Geschaafde en
geploegde planken

(met lichte waan)

nu nog f' 5,90 per m-

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

Dorpsstraat 30 - Telefoon 1984

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Voor goede
rywielreparatte naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Verhuur
van geiegenheidskleding
voor beren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Felefoon 2264

NEDERLANDSE BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN
AFD. VORDEN

Uitnodiging voor de

OPENINGSAVOND
op woensdag l oktober in de zaal
van ,'t \Vapcn van Vorden"
aanvang 19.30 uur.

Voor de pauze:

Bespreking winter-
programma

Na de pauze:

MANTELSHOW
verzorgd door de firma Visser.

Nieuwe leden van harte welkom.

Adverteren doet verkopen

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanx en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Postgiro 862923

Op woensdag l oktober wordt ons

bijkantoor
te Wichmond
in gebruik genomen.

Het is geopend op maandag t.m. vrijdag van 9.00
tot 12.15 uur. Donderdagavonds van 18.30 tot
20.00 uur.

Het kantoor is voorzien van nachtkluis en safe-
loketten. Tijdens de opcnstcllingsurcn is het tele-
fonisch te bereiken onder nummer O 57 54 - 514

Van l t.m 7 oktober ontvangt iedere
bezoeker een aardige verrassing

1 mode

l
UW KINDEREN

Het accent leggen op degelijke kleding voor de jeugd. Ook dit j.n
weer ccn verantwoorde kollektie.

Voor meisjes:

MANTELTJES

JACK's

JURKJES

TRUITJES

PANTALONS

ROKJES

OVERGOOIERS

Voor jongens:

COATS

LODEN JASSEN

JACK'S

TRUIEN

PANTALONS

VESTEN

Manch. PANTALONS

STOEISTERKE KLEDING MET EEN MODIEUS ACCENT

NU OF NOOI'

De laatste 5000 rollen moe-
ten ook nog weg

BEHANG

3 halen i betalen

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

BEATCLUB „TURN"

PRESENTEERT A.S. ZATERDAG 27 SEPTEMBER

The Swinging
Soul Machine

Aanvang 19.30 uur.

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

l

l

Vrijdag 26 en zaterdag 27 sept. Volksfeest linde


