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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

tKerkdiensten!

ZONDAG 12 OKTOBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen H. Avondmaal

10.00 uur ds. J. Hl. Jansen H. Avondmaal

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. G. Lugtigheid uit Zeist (voorberei-

ding Hl Avondmaal)
19.00 uur ds. G. Lugtigiheid uit Zeist

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond 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
H.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

Geboren: Petronella Daniëlla, dochter van J. D. M.
van Benten en H. M. G. Borst; Freddy, zoon van
Bi. Gdlstein en H. E. van Sloöten; George Willem,
zoon van G. H. Broekhuizen en M. J. F. Piepers;
Peqqy Jeannette, dodhter van J. W. Biekart en Y.
J. Blekman; Marielle Antoinette, dochter van G.
A. J. Hakvoort en M. A. J. Aarnink.
Ondertrouwd: J. Oogjes en G. S. G. Bartelds; G.
L. Pfister en G. Lugtigheid; H. G. M. Helmink
en |. G. Ui'ltenburg; W. Nijdam en E. de Jong.

Fruit eten is gezond en ...
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

L.R.V. ,,De Graafschap"
Uitslagen samengestelde wedstrijd te Neede op
4 oktober jl.
Lichte samengestelde wedstrijden (60 deelnemers)
2e prijs B. Schouten met Wusa. Buiten mededin-
ging behaalde B. Wagenvoort met Grando zoveel
punten voor een 11 e plaats.
In de zware samengestelde wedstrijden (80 deel-
nemers) behaalde B. Wagenvoort met Enusa een
7e prijs.

Verlotingsmarkt werd een sukses
Het was jl. vrijdagmorgen een gezellige drukte in
het dorp. Velen waren naar de grote najaarsmarkt
gekomen waar de standhouders goede zaken deden
waaronder diverse alktieve Vordense middenstan-
ders met hun artikelen o.a. ijzerwaren, gereedschap-
pen, doe-het-zelf artikelen, schoenen, meubelen,
snoep, 'huishoudelijke artikelen, rijwielbenodigdhe-
den enz. enz.
De hoofdprijs van de grote najaarsverloting viel
op lotnummer 4185 de tweede prijs op 197 en de
derde prijs op 4433.
Tevens werden er 64 dieren aangevoerd t.w. 44
slacht- en gebruiksrunderen, 3 pony's en 17 biggen.
De hande1! in gebruiksvee was kalm, in slachtvee
matig en in biggen redelijk.

Bond voor
Staatspensionering

PROPAGANDA-
FEESTAVOND
op vrijdag 17 oktober in het Nuts-
gebouw, aanvang 19.30 uur, zaal
open 19.00 uur.

Eerste Nutsavond
Het is een goede gedachte van het Nutsbestuur
geweest om voor de eerste Nutsavond in dit Win-
terseizoen te laten optreden majoor goodwill or-
ganisatrice van het Leger des Heils mejuffrouw
Bosshardt uit Amsterdam.
Jammer was het dan ook dat niet meer Nutsleden
en andere belangstellenden aanwezig waren om
deze begaafde spreekster te horen vertellen van
haar werk in de binnenstad van Amsterdam.

Na allereerst het ontstaan van het Leger des Heils
in de vorige eeuw in korte trekken te hebben me-
degedeeld, ging spreekster over tot het eigenlijke
werk in genoemde binnenstac^>rider alle lagen van
de bevolking doch in het b^B^der onder gastar-
beiders en andere buitenlanose arbeiders in ge-
noemde binnenstad. Veel wordt ook gedaan voor
de bejaarden. Zo werd onder meer aangekocht het
huis op de O.Z. Adhterburgwal 120 en na gron-
dige restauratie van De Gastenburgh bestemd zal
worden voor mannen die get^Mtiderdak hebben en
door middd daarvan een ,,thuis" te kunnen bieden.

Hierin zal een televisiökamer, een koffiekamer en
een biljardzaal komen. Het Leger des Heils wil
hun graag een gezellig onderdak bieden, iets dat
ze waarschijnlijk niet of nauwelijks kennen. Verder
zal het jeugdwerk worden uitgebreid en meer war-
me maaltijden worden verstrekt aan bejaarden.
Spreekster deelde in haar vurig betoog vele voor-
vallen uit haar praktijk mee, welke onder grote
aandacht werden aanhoord.
Na de pauze kreeg majoor Boss'hardt een aantal
vragen te beantwoorden, wat zij op duidelijke wijze
deed.
De voorzitter, notaris Rombach, dankte aan het
slot de spreekster voor haar medewerking aan deze
eerste Nutsvaond, nadat hij bij het begin haar een
hartelijk welkom had toegeroepen.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. K. 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

Oost-Gelderlandrit groot sukses
Onder prachtige weersomstandigheden, voor de
renners bijna te mooi, werd zaterdag jl. de Oost-
Geldeflandrit gehouden. Van heinde en verre wa-
ren de coureurs naar café De Exelse Molen ge-
komen van waaruit gestart werd.
185 rijders waren aanwezig, waarvan er 171 van
start gingen. Onder hen bijna het voltallige zes-
daagse team dat enkele weken geleden heeft deel-
genomen aan deze veel van mens en motor ver-
gende rit in Garmisch-Partenkirchen.

Deze Oost-Gelderlandrit, die een lengte had van
140 kilometer, is georganiseerd door de clubs Vor-
den, Lochem, Harfsen en Hengelo G. Door deze
verenigingen en met name door het wedstrijdsekre-
tariaat, is van tevoren veel werk verzet om de rit
vlot te doen verlopen. Ook deze zaterdag, tijdens
de fit hadden secretaris Rouwen!horst c.s. hun han-
en meer dan vol. Wat te bedenken wanneer er
7000 tijden op papier gezet moeten worden! Alleen
al met rekenen waren vijf personen de hele dag
konstant bezig. Bovendien waren nog zo'n 150 man
ingezet voor kontrole, helpen bij het oversteken van
grote wegen etc.

Om negen uur gingen de eerste renners van start in
de richting Laren. De route liep langs allerlei pa-
den, buitenweggetjes, via Oolde, Harfsen, 't Joppe,
Almen, Galgengoor, Delden, Hengelo G. Onder-
weg werd het de coureurs niet gemakkelijk ge-

Sorbo vestigt zich in Vorden
Per 1 november 1969 zal in Vorden een vestiging worden gerealiseerd van het Cen-
traal Verkoopkantoor NEDAC N.V., die de verkoop behartigt van 12 fabrieken op
het gebied van huishoudprodukten. Tevens zal in Vorden met de produktie worden
gestart van een aantal plastic artikelen, voornamelijk op huishoudelijk gebied. Zo zal
o.m. een plastic afwasborstel in produktie worden genomen, waarin onder het merk
SORBO in Nederland reeds een grote omzet bestaat.

Bestaand fabriekskomplex komt tot nieuw leven
De SORBO Produktiemij, die als onderdeel van NEDAC N.V. zich in Vorden zal
vestigen, zal de produktie starten in het afbriekskomplex van Albers chroomieder-
fabriek aan de Nieuwstad te Vorden. Tevens zal daar het centraal landelijk magazijn
worden gevestigd vanwaar de leveringen, met eigen vrachtdienst, aan de Nederland-
se groothandel en detaillisten in de huishoudelijke- en levensmiddelenbranche zullen
geschieden.

Deze aktiviteiten zijn uiteraard zeker van bijzonder ekonomisch belang voor de
gemeente Vorden in verband met de toekomstige werkgelegenheid. Het bestaande
fabriekskomplex van Albers chroomlederfabriek zal door deze toekomstige bestem-
ming tot nieuw leven worden gewekt, aangezien dit fabriekskomplex reeds gedurende
een half jaar was gesloten wegens likwidatie van de produktie in chroomieder.
Vanzelfsprekend zal door verbouwing etc. het fabriekskomplex worden aangepast
aan de eisen van de nieuwe industrie, die zich thans daar zal gaan vestigen.

Het is verheugend te noemen dat op deze wijze de ekonomische fundering van
Vorden zal worden versterkt.

Samenwerking Sorbo-fabrikanten
Het produktenpakket, dat onder het merk SORBO in Nederland in de handel wordt
gebracht, bestaat uit de produkten van 12 fabrieken. Deze fabrieken fabriceren ieder
voor zich een deel van dit produktenpakket, zoals wafeldoeken, zeemleder, pan-
sponsen en andere non-foods, die typisch in de schoonmaaksfeer liggen. Het is
zeker uniek te noemen dat deze fabrikanten hun produkten onder één merk, nl. het
merk SORBO, op de Nederlandse markt brengen.

Het Centraal Verkoopkantoor NEDAC N.V., dat momenteel in Apeldoorn is geves-
tigd, behartigt de verkoop van deze groep fabrieken.

Uiteraard open^deze samenwerking belangrijke perspektieven voor de verdere
ontwikkeling i^viropees verband. Uit deze ontwikkeling kan men tevens afleiden
dat ook een samenwerking mogelijk is zonder dat de industrie door fusie de eigen
zelfstandigheid prijs geeft.
m#*--*> i
(Zie verder de advertentie in dit nummer.)

maalkt. In de route was als te nemen hindernis
o.m. opgenomen het crossterrein te Lochem, de
zandafgraving bij de beton fabriek, het artinings-
circuit van De Graafschaprijders en het bekende
circuit Het Zand in Hengelo. Dit vergde natuurlijk
wel het een en ander van de renners, hetgeen wel
bleek uit het feit dat er tijdens het eerste gedeelte
(er was bij café Heersink in Wolfersveen een
pauze ingelast) 36 rijders uitvielen. In het tweede
trajekt staakten 4 renners de strijd.

De gemiddelde snelheid was in de diverse klassen
verschillend en was zoals bij KNMV-kampioens-
ritten te doen gebruikelijk aan een maximum ver-
bonden. Het varieerde van 30 kilometer voor de
junioren bromfietsen tot 38 kilometer voor de zij-
spanners (waarvan er elf aan de start Verschenen)
en de nieuwelingen boven de 175 cc.

De Graafschaprijders uit Vorden hadden de meeste
deelnemers nl. 26. Het geheel verliep uitstekend
en zonder ongelukken!. Naar uitlatingen van de
rijders te oordelen is deze Oost-Geldeflandrit de
meest gewaardeerde bétrouwbaarheidsrit in ons
land qua organisatie en de grootste qua deelne-
mers.
In café De Exelse Molen, waar ook de finish was,
werden na afloop de prijzen uitgereikt door de
heer Rins de Groot, lid van de centrale sport-
kommissie van de KNMV.

Dameshandbalafdeling s.v. Ratti
Op de j'l. dinsdagavond gehouden oprichtingsver-
gadering van de dameshandbalafdeïing van de s.v.
Ratti waren een vijftiental dames aanwezig in zaal
Schoenaker.
Voorzitter J. Lucassen heette de dames hartelijk
welkom en wees er in zijn openingswoord op dat
de animo voor het damesihandbal in de gemeente
Vorden een dusdanige vorm had aangenomen dat

GEVRAAGD:

juffrouw
v oor eenvoudig licht kantoorn'crk.

Ulo, goed kunnende typen, be-
kendheid met door schrijf boekhou-
ding strekt tot aanbeveling

Sollicitaties:

METAALWARENFABRIEK
NIEUWVELD N.V.
Industrieweg 4 - Vorden - Tel. 1733 b.g.g.
6680

het bestuur van de s.v. Ratti het verantwoord vond
om een afdeling te formeren.

Nadat spreker de doelstelling van het bestuur had
uiteengezet, werden vier dames uitgenodigd om
samen met 'het bestuur de organisatie van deze
afdeling verder uit te breiden.
Besloten werd dat er elke vrijdagavond getraind
zal worden en dat er een avond belegd zal wor-
den waarop teen deskundig persoon een inleiding
zal houden over de technische kant en de spel-
regels van het handbal.

De heer Lucassen besloot de vergadering met de
wens dat nog meer dames zich voor deze nieuwe
tak van sport in de gemeente Vorden zullen gaan
interesseren en dat zij kontakt met het bestuur zul-
len opnemen of de trainingsavond zullen bezoeken.

Nieuws
van de kerken
CJV-nieuws
Met ingang van 17 oktober start de jongensver-
eniging Samuel met een tussengroep, leeftijd vari-
ërend van 14 tot 16 jaar. Deze clubavond zal vrij-
dags van 20.15 tot 22.00 uur in het Nutsgebouw
gehouden worden.
De jongensgroep variërend van 11 tot H jaar
houdt haar verenigingsavond op de donderdag-
avond in het Gereformeerd Jeugdgebouw van 16.45
tot 21.00 uur.
De meisjesvereniging ,,De Lenteklokjes" houden
hun verenigingsavond op de vrijdagavond van
16i45 tot 20.00 uur in het Nutsgebouw.
Jongens en meisjes van 11 tot 16 jaar zijn allen
van harte welkom op deze clubavonden.

Gezamenlijke leiding CJV Vorden.

Aktie Stichting Steun Kerkbouw
De aktie die in de Gereformeerde kerk in Vorden
georganiseerd is voor de SSK (Stichting Steun
Kerkbouw) heeft het prachtige resultaat opgele-
verd van ƒ 5.650,71 (aan kontant geld en toezeg-
gingen).
Op deze manier heeft de Gereformeerde kerk mee-
gedaan aan een landelijke aktie van de SSK (in de
Gereformeerde kerken) die steun verleent bij de
bouw van kerken en kerkcentra met name in de
nieuwe wijken die overal in het land bij steden en
dorpen worden gebouwd.
Volgens afspraak met de SSK blijf t een dee'l van
bovengenoemd bedrag in Vorden voor schulddel-
ging van de plaatselijke Gereformeerde kerk. Van-
zelfsprekend is de kefkeraad er bijzonder dankbaar
voor dat in één week dit resultaat is bereikt.



God verrijkte ons huwe-
lijk met de geboorte van
een dochter

Annette Johanna
(ANNET)
G. W. Scholten
J. J. Schölten-

Kieft
Lochem, 2 oktober 1969
Jacob van Ruysdaellaan
12

Henk Beskers
en
Janny Beskers-Klein
Geltink
zeggen allen hartelijk
dank voor de vele 'bewij-
zen van belangstelling bij
hun huwelijk ondervon-
den.
Winterswijk, oktober '69
Kotten 15

Groot was de belangstel-
ling na het overlijden van
onze lieve vrouw en moe-
der

JOHANNA UENK
om allen persoonlijk te
schrijven is ons niet mo-
gelijk en daarom zeggen
wij op deze wijze dank
voor het medeleven.

H. J. Nijland
en kinderen

Vorden, oktober 1969
Zutphenseweg C 68

BETON T EGELS
30 x 30 cm

Afgehaald 53 et p. st.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te 'koop wegens aanschaf
gasverwarming: Een in
prima staat verkerende
oliehaard merk E, M.
Jaarsma met een muur-
tank van 200 liter.
Te bevragen bij H. Wes-
selink Insulindelaan 11,
Vorden telefoon 1315

Verdien tientallen
guldens met

C + /
zelfbouwmeubelen

van

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Goed onderhou-
den Kreidler Florett van
1965. Te bevragen B. Sie-
belink H. K. van Gelre-
weg 30 Vorden. Na 17.00
uur.

Te koop: Taunus 17 M,
bouwjaar 1962 en Fiat
600 bouwjaar 1960.
Telefoon 05720-2319

TV-tafels

keuze uit vele
modellen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. H86 - Vorden

Te koop: Zo goed als
nieuwe aardgashaard.
B. Calöt, v. d. Vegteren-
straat 96 Zutphen, tele-
foon 05750-3996

Te koop: Nest Duitse
herders met stamboom.
D. A. Lenselink .Spekop'
Tel. 6671 Vorden

Betonmolen
100 liter. Kompleet
met lichtnetmotor.

slechts ƒ 380,—

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor goede
rijwielreparatlc muur:

RIJWIELBEDIIIJF
TRAOTEB

Verhuur
van gelegenheidskledirig
voor heren, bont voor da-
mes.

OEBR. WLLLEMS
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Telefoon 1306

ROEL JAGER
en
ERNA KUIPER

vinden het fijn, ook namens onze ouders,
te kunnen mededelen, dat wij D. V. op
dinsdag H oktober 1969 om 14.30 uur
in Vorden trouwen.

De weieerwaarde heer ds. J. C. Krajen-
brink zal ons huwelijk om 15.00 uur in
de Herv. kerk te Vorden inzegenen.

Gasselternijveen, Schoolstraat l
Vorden, Molenweg 8
oktober 1969

Toekomstig adres: Molenweg 8, Vonden. <;

Receptie tussen 16.30 en 18.30 uur in
café-restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

-:-;•

l HENK KNOEF
l en

ERIE VAN DAALEN

geven, namens hun ouders, kennis van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden op woens-
dag 15 oktober a.s. om 14.00 uur in het
gemeentehuis te Zutphen.

De weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen
zal het huwelijk inzegenen om H. 30 uur
in de St. Wa'lburgiskerk te Zutphen.

Wagen in g en, Au g. Faliseweg l
Zutphen, Lange Höfstraat 12 a
oktober 1969

Toekomstig adres:
20, Wa/geningen.

Dr Niemeyerstraat

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
café-restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

DERK RIEFEL
en
RIEK BECKS

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op vrijdag
17 oktober a.s. om 10.30 uur ten stad-
huize te Zutphen.

1

Kerkelijke inzegening om 11.00 uur in
de Broederenkerk, Bröederenkerkpléin te
Zutphen, door de weieerwaarde heer ds.
M. J. J. Bontin g.

" ••

-

i Vorden, Leuke D 28
Zutphen, Van Houtenstraat 23
oktober 1969

Toekomstig adres: Leuke D 28, Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

T>

RALFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Op ons kantoor is plaats voor een

MEDEWERKER
(STER)

Goede vooropleiding, bij voorkeur
op middelbaar niveau, is vereist.

Wij bieden naast een aantrekke-
lijk salaris, een goede pensioen-
regeling en een gunstige bedrijfs-
spaarregeling.

Schriftelijke sollicitaties t/m 15 oktober ten
kantore der bank Ruurloseweg 21.

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Een vrouw
is een vrome /« een rrouw",

merrouw. Voor haar dat nieuwe
meixjes Certiform. Meeyroeïende
elastïxehe Certiform katoen. Dat
aatixluit en perfect blijf t passen.
Ook na ontelbare malen

Tricotage van
L. ten Cate N.V.
Geesteren (Ov.)
Apeldoorn

Hemdje v.a. f. 2.95, broekje v.a. f. 2.25

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VEILIG VERKEER VORDEN

GRATIS VERLICH-
TINGSKONTROLE

voor auto's, motoren en bromfiet-
sen bieden u:

Garage Groot Jebbink maandag 13 okt. a.s.
Garage Tragter dinsdag 14 oktober a.s.
Garage Boesveld donderdag 16 oktober a.s.
Garage Kuypers vrijdag 17 oktober a.s*.
Garage Kurz vrijdag 17 oktober a.s.

Bij allen 's avonds van 7-9 uur.

GEVRAAGD:

HULP
poor l morgen per week voor het
schoonmaken van de zaak.

GEBR.BAHSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

SORBO
kuiókouclproclukten

Voor onze nieuwe vestiging te Vorden kunnen wij
plaatsen:

a. voor ons

Centr. Verkoopkantoor:
enige vrouwelijke medewerkers voor kantoorwerk-
zaamheden.

b. voor onze

Landelijke besteldienst:
enige chauffeurs (vrachtwagenrijbewijs vereist).

c. voor ons

Centrale magazijn:
enige jongemannen voor magazijnwerkzaamheden.
Leeftijd 16 tot 20 jaar.

d. voor onze

Plas tic-indus tr ie
bedienend personeel voor onze plasticmachines
(mannelijk en vrouwelijk).

e. vrouwelijk personeel voor verpakkingswerkzaamheden.

Betreffende bovengenoemde funkties kunt u inlic'htingen verkrijgen
bij ons kantoor te Apeldoorn onder telefoonnummer 05760-19970
(de heer De Jong) Ned-ac N.V.

Via bovengenoemd telefoonnummer kunt u eventueel een afspraak
maken voor een persoonlijk onderhoud te Vorden, waartoe dezer
dagen de mogelijkheid zal zijn.

Verhoog

w charme

door een

Kroneman-
Jörissen
speciaalzaak dames-
hoeden

in gietijzer en staal, dubbel gelast
en volbad-verzinkt.

Tevens het aangewezen adres
voor
INDIANA STALVLOEREN
HANGKETTINGEN
HANGNYLONS ENZ.

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

gezellig thuis...
kom eens gezellig bij ons

kijken
Wij adviseren u gaarne met de inrichting van

uw woning.

Vraag eens naar ons gratis verzorgd, volledig

verantwoord interieurplan.

UW ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

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



Ibers
5UPIRMARKT

PRESENTEERT

Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

Uit de ttapttaj,

SLAVINKEN QQ
3 stuks %^O

H ACH EE VLEES i^Q
300 gram IOO

VARKENSLEVER <f £T Q
500 gram IOO

RUNDERROLLADE QOA
iets doorregen 500 gram O^O

MALS RIBSTUK OQO
500 gram OOO

Ie kwaliteit

RUNDERVOORBOUTEN A.1C\
diepvriesklaar per kilo ^rOw

Heden weer voorradig eigen fabrikaat
FIJNE EN GROVE ROOKWORST

LEVER 100 gram 89

GEKOOKTE GELDERSE
aan stuk 200 gram 89

SNIJ WORST 150 gram 89

TONGEWORST 150 gram 89

£Xoe*t£e en (huüb
AARDAPPELEN
BANANEN
CHAMPIGNONS
HUTSPOT
SLA
GEKOOKTE BIETEN

5 kilo 199
kg 89

200 gram 98
500 gram 29

2 kroppen 69
500 gram 39

Profiteer hiervan

HEERLIJKE

karamels
500 gram

1.29
JONKER FRIS

H.H.I.

KERSEN

jam

,98
£ FRISO

bakmeel
GEEN 71 MAAR

59

Literblik

ANANAS STUKJES

1.19

Literblik

DOPPERS

extra fijn

1 29• •Mî P

Silvo strooibusje

NOOTMUSKAAT

89
250 GRAM UNOX KEURPAK **f±

ROOKWORST 1.29

350 GRAM UNOX KEURPAK ROYAAL „

ROOKWORST 1.79
A

PAK 250 GRAM

SPEKULAAS 65

200 GRAM ANTON HUNINK -^

- LEVERPASTEI 69
^^

ROL AFWASBAAR

* K ASTPAPIER 59

Heerlijke

GEVULDE
KANO'S

per pak

79

Siebrand

LIMONADE-
SIROOP

van 185 nu

1.49

3 rollen

KLAROP
DROP

59

speelgoed!

Jan Hagel
HEERLIJK KOEKJE

400 gram

4 pakjes

MARGARINE

Pakje
LANGE VINGERS

Pak

JODENKOEKEN

NOBO SINASETTES

fijne koekjes

Lekker fris

PERMINTA ROLLEN
3 stuks

89
89

69

89

DIEPVRIES

250 gram Pinco

KIPPE-

LEVERS

135

400 gram

KABELJAUW

FILETS

139

RUM- OF

MOCCASTICKS

per pak deze week

Unox literblik

ERWTENSOEP

SPECIAAL

nu met

Grote pot

KNAKWORST

van 198 nu

169

Smarius reuze

ONTBIJTKOEK

alleen deze week

75

Blik MANDA-

RIJNTJES

en blik FRUIT-

COCKTAIL

samen slechts

198



Vorden OPENING W eldarnsv
Wij zijn in een
uitbundige feeststemming, want

heden donderdag 9 okt.
hopen wij onze tweede zaak te openen in

WARNSVELD
RIJKSSTRAATWEG 108

Feestaanbieding
Openingsaanbieding
ter gelegenheid van onze nieuwe zaak geven wij u vanaf
9 oktober tot en met 31 oktober

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN

' TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

I.v.m. de feestelijke opening van onze
nieuwe zaak in Warnsveld zijn wij
morgen

donderdag 9 oktober de
gehele dag gesloten

HELP EEN KIND AAN EEN KANS

ORANJEKALLiDER 1970
GEHEEL IN KLEUREN

Ten bate van
kinderen - in -
moeilijkheden.
Koop deze
kalender en
help verkopen.

Een kostelijk
bezit. Zowel in
het particuliere
als in het zake-
lijke vlak een
treffende attentie.

BESTELBON

'J
TUT

help ten kind aan een kam

Naam

Adres.

Woonplaats

verzoekt toezending van
a [ l (aantal) Oranjekalenders 1970 met

' ' Nederlands calendarium
en/of

b ' ' (aantal) Oranjekalenders 1970 met
viertalig calendarium:
Engels, Frans, Duits en Spaans

Beide soorten a f 4,25 (bezorgingskosten f 0,70 extra)
Het bedrag is overgemaakt op

POSTGIRO 517400
KALENDERACTIE PRO JUVENTUTE

POSTBUS 71 01 - AMSTERDAM - TEL. (020) 79 09 49

T NIEUWSTE OP T GEBIED VAN GOLFPLATEN
BITUMEN GOLFPLATEN

De ideale toepassing voor daken en wanden ivan industrieloodsen, landbouw-
loodsen, kippenhokken, varkenshokken, fietsenstallingen enz*. Uitstekend ge-
schikt voor belegging over bestaande daken (bv. riet enz.)'-

Hoog isolerend, geluiddempend, volkomen rotvrij, bestand tegen weersinvfloe-
den, zuren, industriële afvalgassen enz., geweldig soepel, kunnen niet scheuren
of barsten, laten zich gemakkelijk buigen voor boogvormige overkappingen,
oersterk, snel aan te brengen zonder speciaal gereedschap. Vanaf ƒ 7,65 per
plaat exklusief BTW, afmeting 92 x 200 om.

Verder HET adres voor alle bouwmaterialen en hout.

Alle maten nieuw Zweeds vuren balk- en plankhout, ruw en geschaafd.

Speciale aanbieding: l duims geploegd en geschaafd met lichte waan, nu f 5,90
per vierkante meter exklusief BTW.

Een ongdkend grote keuze. Alles direkt uit voorraad leverbaar. Levering uit-
sluitend a kontant.

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

Bij aankoop van
kunststof KEUKEN

170 cm lang ƒ 352 —
exkl. BTW

Roest vrij stalen blad
tijdelijk voor ƒ 35,—

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen, tel. 1486
Vorden

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Garage kanteldeuren

f 210,— per stuk

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragteor
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

Hardboard deurplaten
77 x 205 cm

ƒ 3,55 per stuk

inkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

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

G. W. LUIMES Vorden

Bij aankoop van:

kunststof KEUKEI
200 cm lang f 415,1

exkl. BTW

tijdelijk roestvrij stalen
blad GRATIS

(zie etalage)

DOE-HET-ZELF"
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. 1486

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

FOTO ZEYLEMAKEB
Houtmarkt 77, Zutphen

TL-armatuur
NU f 13,05

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor
elk doel

EN BEHANGVERF
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

Plastic emmers
(grijs)

6 stuks voor f 10,—

inkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

r^armsen
Tel. 1486 - Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

BEHANG
3 halen 2 betalen

Gratis a f randen.

Tafels en borstels be-
schikbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

1 pot rozebotteljam van 118 voor 79
3 blikken Spar KIPPESOEP van 285 voor 775

1 pot PINDAKAAS 98

2 zakjes MIN/FRUIT 89

2 blikken makreel 99
7 pot Spar POEDERKOFFIE 756

5 rollen DROPMINTA van 125 voor 100

3 pakjes RIGA MARGARINE van 117 voor 98

100 gram ROOKVLEES 75

100 gram GELARDEERDE LEVER 83

10 grote SINAASAPPELS 739

l blik Unox erwtensoep van 109 voor 79

DE SPAR
KOÊEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

WÉTTE SMiD

H.H. Landbouwers l

Wilt u
f 1000,- verdienen?

Indien u overgaat tot aanschaf van ccn

nieuwe mengmesttank
leveren wij u door kontraktlevcring een meng-
mesttank

voor ƒ 1.000,- onder de nieuwprijs
en toch nog met garantie.

WARNSVELD, LOCHEMSEWEG 26, TELEFOON 05751-204

SIR EDWIN MANNENMODE
ii*>i , TRUIEN,

VESTEN,

PULLOVERS,

£ip PULLI'S
fe £N SWEAT^S

rnannenmode in zuiver
scheerwol

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds: doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van ae

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

8% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

Wij vragen

alle wild
de hoogste prijzen.

ROBBERTSEN poelier
Laarstraat 82, Zutphen telefoon 05750-7707
Vorden 05752-1214

Binnendeuren
Binnendeurkozijnen

in voorraad

Buitcnkozijncn
maken wij in élke ge-

wenste maal

Zeer korte levertijd.

Ook maken wij bouw-
tekeningen en verzor-
gen bouwaanvragen.

Voor verdere inlich-
tingen?

Breng vrijblijvend een
bezoek of bel

telefoon 05752-1486

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Fa. Keune
METAALWAREN

Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

vraagt:

handige
jongens
voor de werkplaats

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERRAL VEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en vs-rkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Kunststof
keukenkasten

nu f 52,50

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486
Vorden

Zoek uw voordeel
in de
advertenties

van Contact



Donderdag 9 oktober 1969

Tweede biad Contact
31e jaargang no. 28

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

in de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Hamkaas
Kalfspaté

500 gram 2,25
500 gram 2,60
100 gram 30
100 gram 60
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade 298

Alpensnitsels
Haantjes Slavinken
Fijne rookw. Sausijsjes
Honing Biefstuk

Rund-, kalffu en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

met medewerking van

„The Evening
Stars"

A.s. zaterdag aanvang 7\30
uur

„T WAPEN VAN VORDEN"
Telefoon 1391

Trix Horst ing
show

zaterdag 18 oktober
a.s. zaal Schoenaker

aanvang 8 uur entree
• • ivrij !

Zondagmiddag 12 oktober om
14.30 uur
kompetitie wedstrijd

Vorden l
Markelo l

Verlichtingsaktie Veilig Verkeer
Evenals voorgaande jaren, organiseert de plaatse-
lijke Vereniging voor Veilig Verkeer te Vorden,
in samenwerking met de rijkspolitie en de onmis-
bare en belangeloze medewerking van de plaatse-
lijke garagehouders, de bekende najaarsaktie.
De autobezitters kunnen dan gratis hun voertui-
gen laten kontroleren i.v.mi. verlichting, banden
etc.
Denk aan uw eigen en nadermans veiligheid en
help mee deze aktie te doen slagen. Deze aktie
wordt later door de politie voortgezet doch dan
niet meer gratis.
(Zie advertentie in dit nummer.)

„De Graafschaprijders"
Kampioen van Gelderland
Bij de strijd om het kampioenschap van Gelderland
voor clubs is het team van de Vordense motorclub
De Graafschaprijders er in geslaagd om kampioen
te worden. De suksesvolle rijders waren A. Wols-
heimer, D. J. Rouwenhorst en H. Klein Brinke.
A.s. zaterdag 11 oktober zullen deze coureurs de
kleuren van Vorden verdedigen bij de strijd om
het kampioenschap van Nederland welk kampioen-
schap in de omgeving van Epe zal worden gehou-
den.
Behalve het provinciaal clubkampioensdhap slaagde
H. Klein Brinke er in om solo-kampioen van Gel-
derland te worden, terwijl D. J. Rouwenhorst duo-
kampioen werd met de heer M. van Beek uit Züt-
phen als kaartlezer. B. Regelink werd duo-kampi-
oen bij de bromfietsen met als kaartlezeres mejuf-
frouw Broekgaarden.

Graaf schaprijder s naar betrouwbaarheidsrit
Zaterdag 11 oktober wordt in de omgeving van
Meppel de zgn. Olde Landschapsrit (betrouwbaar-
'heiildsrit) <ge!houden die meetelt voor het Neder-
lands kampioenschap. Het team van De Graaf-
schaprijders zal ditmaal bestaan uit W. Bielder-
man, J. Broekhof en D. Pardijs.

Start en finish kampioensrit KNMV in Vorden
De kampioensrit van de KNMV om het kampioen-
schap van Nederland heeft de KNMV dit jaar toe-
gewezen aan de Organisatiekommissie Oost-Gel-
derlandrit d.w.z. dat de motorclubs uit Vorden,
Lochem, Harfsen en Hengelo G dit gezamenlijk
zullen doen.
De rit wordt verreden op 31 oktober en l november
Start en finish zijn bij café Schoenaker te Vor-
den. De route is 300 km lang en voert de deelne-
mers door Vorden, Lochem, Barchem, Almen,
Harfsen, Holten, Marikelo, D^Denheim, Neede,
Lichtenvoorde, Varsseveld, Hal^Bn Hengelo G.

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Onder grote belangstelling van de zijde van de
dames van de afdeling Vorden^fen de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen opendi^e presidente D.

adidas.'
cie »; j banden &

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Voor diverse werkzaamheden hebben wij nog
plaats voor

enkele
meisjes

CONFECTIEBEDRIJF
LAMMERS
Raadhuisstraat - Vorden

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden;
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
oktober geen zitting voor woningzoekenden
zal worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehou-
den op dinsdag 11 november 1969 van 19.30
tot 20.30 uur in het gemeentehuis.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Sekretaris,
J. Drijfhout

Jansen-van Soest in zaal ,,'t Wapen van Vorden"
'het a.s. winterseizoen.
Zij vestigde in haar openingswoord de aandacht
op de prestaties van de wandelclub van de afdeling
en op de vele aktiviteiten die de bond biedt.
De sekretaresse behandelde het winterprogramma
dat veel afwisseling te zien gaf. Van de opgave
voor de cursussen werd veel gebruik gemaakt.
Na de pauze presenteerde de firma Visser een
mantelshow waarbij leden en enige dochters als
mannequins fungeerden. Er werd een ruime kol-
lektie mantels, pakjes en tuniekpakken geshowd
die erg gevarieerd was.
In haar slotwoord dankte de presidente de firma
Visser hartelijk voor deze avond en bood mevr.
Elbrink een bloemetje aan.

Trix Horstingshow
Op zaterdagavond 18 oktober a.s. zal de jeugdige
Trix Horstin g uit Vonden een muzikale show ver-
zorgen waarin zij een geheel eigen repertoire zal
brengen van diverse songs en muzikale sketches.
Reeds eerder heeft zij in zaal Schoenaker haar
zelfgekomponeerde liedjes voor het publiek ge-
bracht waarbij zij enorm veel sukses oogstte.
Trix wordt momenteel gesdhoold door frater Bon-
nier van de Leostichting te Borculo die een caba-
retgroep heeft en met zijn pupillen overal naar toe
trekt. Trix heeft o.m. gezongen in Nijmegen, Arn-
hem, Zeist, Lichtenvoorde en andere plaatsen.

UITSLAGEN VOETBALWEDSTRIJDEN
Vorden 2-Reuni 2

-1; Brummen 6-
Bredevoort l -Vorden l 4-2
1-2; Vorden 3-Sp.
Vorden 61-4 .
Gaanderense Boys l -Ratti l 2-3; Angerlo Voor-
uit 2-Ratti 24 -1 ; afdeling zaterdag: Deeskensvel i
2-Ratti l 2-6; Ratti 2-Dieren 30-1.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
Vorden 1-Markelo 1; Varsseveld 2-Vorden 2; Wit-
kampers 2-Vorden 3; Gorssel 2-Vorden 4; Vorde i
6-De Hoven 6; Vonden 7-Pax 5.

Het programma van de s. v. Ratti:
Afdeling zaterdag: Ratti 1-Zelos 3; Harfsen 5-
Ratti 2. Afdaling zondag: Ratti l -WW V V 1; Rat-
ti 3-Sp. Brummen 6.

Dammen

Onderlinge damkompetitie
Bij de strijd om het onderling damkampioenschap
van DCV heeft Nijenhuis de leiding. Ditmaal
versloeg hij Leunk. De overige uitslagen waren:
Breuker-Ter Beest 0-2; Wansink-Heuvink 2-0;
Klein Kranenbarg-Wiersma jr 0-2; Wiersma sr-
Esselink 0-2; Offereins-Geerken jr 0-2; Van Dijk-
Dimmendaal 2-0; W. Wassink-Óükes 0-2; Wen-
tink-Hulsihof 0-2.

Biljarten

KOT start met 6 teams
De Vordense biljartvereniging KOT speelt ook
dit seizoen weer in het biljartdistrikt Zütphen d
Omstreken. KOT komt uit met 6 teams nl. KOT
l en 2 in de klasse Cl ; KOT 3 in klasse C2 en
KOT 4 in klasse C3. In alle drie klassen wordt een
1,5 kompetitie gespeeld. KOT 5 en 6 spelen in
klasse C4 een hele kompetitie.

VERSE KIP
deze week l kg f 2,80

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poellersbedrflf

Rossel
"*1? T Hengelosew. l

~°J telefoon 1283

Te koop: Z.ff.a.n. meis-
jescapc leeftijd plm. 15-
18 jaar. Ruurloseweg 43
telefoon 1425

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

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

Volleybal

Dash-nieuws
Het eerste herenteam van de volleybalvereniging
Dash is er maandagavond, na een spannende wed-
strijd tegen Wilhelmina 2 uit Zütphen in geslaagd
om door een 3-2 overwinning te promoveren naar
de Ie klas heren afdeling Deventer-Zutphen. Deze
'beslissingswedstrijd was nog een restant van de
afgelopen kompetitie.

In de 2e klas heren speelde Dash 2 haar eerste
kompetitiewed'strijd en won op fraaie wijze met
3-0 van Bruvoc 4 uit Brummen.

Bij de dames begon Dash l in de tweede klas op
schitterende wijze door een 3-0 overwinning op
Volgo l uit Gorssel.

Dasih 2 dames onderging de vuurdoop in de 3e
Mas en speelde tegen Valto uit Eefde op verdiens-
telijke wijze met 2-2 gelijk.

Met de bloemenman op stap
Dinsdag jl'. hebben diverse inwoners van Vorden
op uitnodiging van bloemist-standhouder op de
Vordense markt, de firma Hanemijer, een uitstapje
gemaakt naar het Westland.

Hier werden de iveiling en diverse bloemisterijen
bezoc'ht, wat zeer in de smaak viel. Ook werden
Vlaardingen en Rotterdam bezocht.

Op de terugreis ging het Via Drakensteijn, Soest-
dijk, naar Toldijk waar door bovengenoemde firma
een diner werd aangeboden. Diverse standhouders
zorgden onderweg nog voor een aardige attentie.

AGENDA
.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
?

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

9 okt. Ringvergadering Herv. Vrouwen-
groepen in ,,'t Wapen v. Vorden"

13 okt. Ontmoetings- en filmavond
„Open Deur/Onderweg" in het
Jeugdgebouw Geref. kerk

H okt. Lezing Ned. Chr. Vrouwen Bond
in zaal Eskes

16 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
17 okt. Propagandafeestavond Bond van

Staatspensionering in het Nuts-
gebouw

18 Okt. Trix Horstingshow in zaal
Schoenaker

20 okt!. Dineravond Jong Gelre in ,,'t Wa-
pen van Vorden"

21 okt. Herv. Vrouwengroep Linde
22 okt. Lezing Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen
22 okt. Vergadering KPO in zaal Schoen-

aker
23 okt. Herv. Vrouwengr. Willdenborch
25 okt. Bal voor gehuwden en verloofden

in zaal Eykelkamp, Medler
26 okt. Gezamenlijke zangdienst Herv.-

Gereformeerden
27 okt. Rekreatiemiddag voor bejaarden

van de Bond voor Staatspensione-
ring in hotel ,,De Zon"

30 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
31 okt. LR ,,De Graafschap" kontakt- en

theorieavond in café Eskes
l nov. Uitvoering chr. muziekvereniging

Sursum Corda
l nov. Uitvoering CJV „Daniël en de

Sleutelkring" in de Wildenborch
3 nov. Vergadering ABTB en KPO in

zaal Schoenaker
7 nov. Jaarlijkse feestavond buurtvereni-

ging Julianalaan in hotel Bloemen-
daal

8 nov. Dropping Jong Gelre
8 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging

,,De Deurdreajers"
12 nov. Ledenvergadering Jong Gelre en

GMvL in ,,'t Wapen van Vorden"
13 nov. Feestelijke ouderavond School

Het Hoge
14 en 15 nov. Nationale vogeltentoonstelling

,,De Vogelvriend" in zaal Schoen-
aker

15 nov. Zanguitvoering Chr. Gem. zang-
vereniging Excelsior

18 nov. Lezing Ned. Chr. Vrouwen Bond
in zaal Eskes

18 nov. Vergadering KPO in zaal Schoen-
aker

19 nov. Ledenvergadering Jong Gelre in
,,'t Wapen van Vorden"

25 nov. Ledenvergadering AR in zaal
Eskes

28 en 29 nov. Jong Gelre, GMvL en Bond
van Plattelandsvrouwen feesta-
vond in het Nutsgebouw

10 dec. St. Nicolaasavond voor KPO-
leden in zaal Schoenaker

17 dec. KPO-avond voor bejaarden in
zaal Schoenaker

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den t'cr-ocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden c/crc gratis bij deze rubriek
tussen- o/ bijgevoegd.

Voor uw gashaard - Henk van Ark



En toch is Uiterweerd uw schilder
Zwart lak

verovert de schoenen-
wereld.

Natuurlijk heeft

„HET SCHOENENHUIS"
weer een pracht kol-
lektie zwarte lak-
schoenen zowel voor

dames als voor heren

Het Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

GEMS-VOORDEEL

wassen-drogen
Volautomatisch wassen is voor u
helemaal geen nieuwtje.

Maar volautomatisch drogen daar
wilt u vast wel meer van weten.

DROOGTROMMEL
„Philips" voor 2 kg wasdrogen

aktieprijs 299,-

DROOGKAST
met wel twaalf meter drooglijn
van f 748 —

aktieprijs 498,-

WASAUTOMATEN

AEG volautomaat
Lavalux S van f 825,—

voor 599,-

Philips wasautomaat

vanaf 549,-

Erres volautomaat
voor vijf of twee kg was
van ƒ 1029,—

voor 779,-

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

Vrijdagavond - koop-
avond

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Eet nu fruit
VOORDELIGER KAN HET
NIET

Goudreinetten

Lombarts
Jonathan
vanaf ƒ 4,50 per kist

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

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

"Korsjakaja
Balai!"

En drukwerk bestelt u
natuurlijk bij

Drukkerij Weevers - Vorden
(zeggen ze in S&erië)

Zo is het inderdaad. Daarom hebben we een
speciale collectie bontgevoerde coats ingekocht,
die ook in het winterse Nederland steeds meer
worden gedragen. Behaaglijk, sportief, mannelijk.
Wij hebben ze in vele modellen, maten, kleuren,
stof- en bontsoorten om aan persoonlijke wensen
en voorkeuren te kunnen voldoen. "Korsjakaja
balai!" moet u maar denken.

AARDGAS
* HAARDEN

A KACHELS

Voor uw oude kolenkonvektors en oliehaarden

geven wij een hoge

inruilwaarde!
De grootste sortering en goede service

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden

v.a. 169,-

RAADHUISSTR.. VORDEN

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van f 7,50

3 tulpenbollen gratis

IETS SPECIAALS

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

Depot Loenen's zaden

FA BORGON J EN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Adverteren doet verkopen

Donderdag

Speklappen 500 gram 1,75
Hamburgers 3 stuks 1,05

Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag

A Runderlappen
Riblappen

Verse worst

Voor Jff boterham

Tongeworst

Rolpens
Pekel vlees

Boterhamworst

Rund- en varkensslagerij

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

500 gram 2,75

500 gram 3,98

500 gram 2,60

150 gram 0,93

150 gram 0,93

150 gram 0,93

150 gram 0,60

HOEFIJZER

MANTELS DIE BESLIST IN UW LIJN

ZULLEN LIGGEN. VLOTTE MODEL-
LEN IN EFFEN OF FLATEUZE RUI-

TEN ZIJN EEN LUST VOOR HET OOG
UW KEUS VOOR EEN MODIEUZE
JAS IS NIET MOEILIJK WANT U
VINDT HET BIJ

Voor alle felicitaties bloe-
men en cadeaus, ter ge-
leg en h ei d van ons huwe-
lijk ontvangen, betuigen
wij onze hartelijke dank,

C. Schouten
S. Schouten-

Hoekman
Zutp'hen, oktober 1969
Lokenstraat l

Te koop: Een eikenhou-
ten dressoir met veel
bergruimte, t.e.a.b. Te be-
vragen: De Boonk 19 te
Vorden

Gevraagd: Net meisje
voor hulp in de huishou-
ding, leeftijd 16 jaar in
gezin met 2 kinderen.
H. Dekker Zutphensew.
8, Vorden telefoon 1253

Hardboard

10 stuks

122 x 335
ƒ 5,76 per plaat

122 x 365
ƒ 6,30 per plaat

122 x 396
ƒ 6,79 per plaat

122 x 427
ƒ 7,28 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Haard en kin-
derf iets 8-12 jaar. Molen-
22 Vorden

Welke nette jongeman
kan enkele avonden per
week buffet werkzaamhe-
den verrichten bij brui-
loften e. d.
,,'t Wapen van Vorden"
F. P. Smit

ASBEST BOARD
(eternit) 120 x 250

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 20 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 t.m. 100 stuks
ƒ 6,43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Vicrdcls of de
helft van dik bevleesdc
vaars; tevens drachtige
zeug. A. J. Boers Het
Wiemelink 29 Vorden
telefoon 1872

PrO^jt

AANBIEDING
Wandblik-
opener
nooit meer zoeken
altijd bij de hand.
Stevige metalen
uitvoering, voor-
zien van een vro-
lijk kleurtje

prijs ƒ 6,95
Geen geld voor
zo'n keukenhulp

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Ketexiunngsbedrij f
„ACCURAAT"
Oldenzaal

Oktobermaand een extra
trui etc., dus als speciale
reklame gedurende deze
maand:
JUMPERS, TRUIEN
EN VESTEN
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

Hush-Puppies en Piedro-schoenen Het Schoenenhuis'
Fa Jansen Vorden


