
Donderdag 19 februari 1970
II c jaargang no. 46

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 22 FEBRUARI
Hervormde kerk

9.00 uur ds. Jansen
10.15 uur ds. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur de eerwaarde heer Smit

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. N. Schelhaas uit Lochem

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuff rouw 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.

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: Gerrit Jan Willem, zoon van H. Mom-
barg en J. G. Vriezekolk.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. G. Vogtlander en C. Aartsen.
Overleden: B. H. Breuker, 75 jaar, weduwnaar van
G. Rensink.

N W - NKV - CNV

nodigen alle leden uit voor een

VOORLICHTINGS-
AVOND
met als onderwerp:

de leefbaarheid van
het dorp Vorden
met als sprekers de wethouders
A. J. Lenselink en G. J. Wueste-
nenk.

Op maandagavond 23 februari in de zaal van
..'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) aan-
vang 8 uur.

De besturen.

Nutsavond
De Nutsavond die verzorgd zal worden door inwo-
ners uit Vorden, zal definitief doorgaan en wel op
zaterdagavond 28 februari in het Nutsgebouw, al-
dus vertelde ons mevr. J. W. Haverkamp-Bosch-
loo, bestuurslid van het plaatselijk Nutsdeparte-
ment. Wat het aantal inschrijvingen betreft, de in-
woners van Vorden hebben zich niet onbetuigd ge-
laten en het ziet er naar uit dat het publiek een
aantrekkelijk programma voorgeschoteld krijgt.

Jong Gelre
De komende weken staat er voor de leden van de
afdeling Vorden van Jong Gelre weer heel wat op
het programma.
Vrijdagavond 20 februari is er een filmavond in
,,'t Wapen van Vorden" die wordt verzorgd door
Shell Nederland. Er worden dan films vertoond
over autoraces van vroeger en nu, van Venezuela,
de Mekong Delta etc.
Woensdag 25 februari vindt er tesamen met de
GMvL een winterexkursie plaats. De exkursie zal
onder leiding staan van de heer H. Pardijs van de
RVLD. 's Morgens gaat men naar een modern var-
kensbedrijf en de nieuwe ligboxenstal van de heer
Harmsen in Hengelo, 's Middags een ligboxenstal
van de heer Bisperink uit Borculo. Hier zal men de
automatische voedering bekijken. In Nettelhorst zal
men de ligboxenstal met buitenvoedering van de
heer Zomer bezichtigen, tevens wordt in Linde
een bezoek gebracht aan het moderne pluimveebe-
drijf voor leghennen van de heer Bouwmeester.
Maandag 16 maart staat er een winterexkursie op
het programma naar Schuttersveld Koninklijke Tex-
tielfabrieken te Enschede. Hier zal men een gedeel-
te van het fabrikageproces gaan bezichtigen,
's Middags gaat de afdeling Vorden van Jong Gel-
re een bezoek brengen aan de Grolse bierbrouwe-
rij N.V. Na een rondleiding door de brouwerij is
er een gezellig samenzijn, waarbij tevens het bier
op smaak en kwaliteit moet worden gekeurd. De
dag wordt besloten met een diner in hotel Roelof-
sen in Diepenheim.
Zaterdag 21 maart organiseert de Ring Berkel-
streek een dropping met na afloop een feest.
In de maand maart zal mr L. A. Punt, officier van
justitie in Zutphen, een^ezing voor Jong Gelre
verzorgen. ^P
Zaterdag 18 april organiseert de afdeling Vorden
een discobal waarvoor de Ring Berkelstreek en al-
len die dit leuk vinden, worden uitgenodigd.
Zaterdag 25 april zullen leden van de afdeling
Vorden een bezoek brena«i aan de voorjaarsver-
gadering in Musis Sacrer^^ Arnhem. Waarschijn-
lijk zal daar tevens de musical The boy friend van
de afdeling Lochem zal worden opgevoerd.
Verder heeft de afdeling nog 12 deelnemers nodig
om de kookkursus voor heren doorgang te doen
vinden. Tot dusver hebben zich 8 heren opgegeven
en men moet 20 deelnemers hebben.
Zaterdagavond jl. waren de dames en heren van
Jong Gelre van de gehele Ring Berkelstreek in ho-
tel ,,'t Wapen van Vorden" bijeen voor het sok-
kenbal dat werd georganiseerd door de afdeling
Warnsveld. Hiervoor bestond flinke belangstelling
en o.l.v. het dansorkest The Woodpeckers gingen
de beentjes danig van de vloer.
De afdeling Vorden van Jong Gelre is voornemens
om bij voldoende deelname een landbouwgroep op
te richten. Het doel van deze landbouwgroep is om
met elkaar te diskussieren over de problemen van
heden, morgen en in de toekomst. Men denkt hier
aan bv. het jaar 2000. Zij die belangstelling heb-
ben voor een landbouwgroep kunnen zich hiervoor
opgeven bij de heer H. Wagenvoort.

Geslaagd
Te Utrecht slaagde onze plaatsgenoot de heer M.
G. M. Jansen voor het diploma Slagers Vakon-
derwijs behaald aan de Eerste Nederlandse Sla-
gersvakschool te Utrecht. Proficiat.

PvdA belegt „wens-en-klaag-in"
Donderdagavond 19 februari zullen de raadsleden
van de Partij van de Arbeid afdeling Vorden in
café Eskes een zit t ing houden onder de naam van
,,wens-in, klaag-in". Deze zitting werd op de laats-
te ledenvergadering als zeer wenselijk naar voren
gebracht en heeft de bedoeling om de inwoners de
gelegenheid te geven nu eens daadwerkelijk met
hun wensen en klachten naar voren te komen, waar-
door de fraktieleden uit eerste bron kunnen verne-
men wat de burgerij dwars zit.
Er wordt altijd veel, laten wij het voorzichtig zeg-
gen, gemopperd op het gemeentebestuur, op de
frakties in de raad en over van alles en nog wat,
aldus de mening van de PvdA afdeling Vorden.
Heel vaak is alles van horen zeggen en blijkt bij
navraag dat er heel wat franje omheen is geweven
of dat er dingen gevraagd worden die wettelijk niet
door de beugel kunnen of dat men zich door een
verkeerde voorlichting onvervulbare wensen stelt.
De afdeling Vorden van de PvdA zal het daarom
zeer op prijs stellen, als diegenen die werkelijke en
gemotiveerde klachten of wensen hebben, dit nu
eens komen vertellen.

Deldense Stierenvereniging
Onder leiding van de heer M. H. Gotink kwam de
Deldense Stierenvereniging in café ,,'t Zwaantje"
in een goed bezochte vergadering bijeen.
De voorzitter sprak een kort welkomstwoord tot
de aanwezige leden en hoopte dat dit jaar voor
leden en vereniging een gunstig jaar mocht worden.
Uit het jaarverslag van de sekretaris, de heer B.
Rossel, stippen wij aan dat er in het verslagjaar
1969 258 koeien en 63 pinken van de leden werden
gedekt en 14 runderen van niet-leden. Het drach-

tigheidspercentage was vrij goed. Het ledental be-
droeg 34 met in totaal 168 aandelen. Het dekgeld
bedroeg ƒ 6,50 per aandeel.
De penningmeester, de heer G. H. Jansen, kon een
klein batig saldo mededelen.
In de vakature van de heer J. Eggink werd tot lid
van de stierenaankoopkommïssie voorzien in de be-
noeming van de heer J. Poorterman.
De voorzitter dankte aan het slot allen die tot het
welslagen van deze jaarvergadering hadden mee-
gewerkt.

„Verlichtingsbal" v.v. Vorden
De akties ten bate van een verlichting van de v.v.
Vorden blijven onverminderd doorgaan. Zo zal er
zaterdagavond 28 februari in ,,'t Wapen van Vor-
den" een groot bal worden gehouden met verlo-
ting waaraan mooie prijzen zijn verbonden.

Vordens Toneel
Dat het de toneelvereniging Vordens Toneel dit
seizoen goed gaat, blijkt wel uit de vele aanvragen
die bij het bestuur binnen komen om feestavonden
te verzorgen voor diverse verenigingen en instel-
lingen in Vorden en daarbuiten.
Gaven zij op 17 oktober reeds een geslaagde uit-
voering voor de Bond van Staatspensionering, in
de maanden februari tot en met mei zullen zij vijf-
maal voor het voetlicht treden, t.w. op 21 februari
voor de touwtrekvereniging Medler in zaal Schoen-
aker. Dan op 12 maart in zaal de Huve in Eiber-
gen voor de Bond van Plattelandsvrouwen. Daarna
komen zij op 18 april in het Nutsgebouw te Vor-
den met hun jaarlijkse uitvoering waar het blijspel
Betty weet het beter zal worden opgevoerd. Op de
nationale feestdag 5 mei verzorgen zij i.s.m. de
Oranjevereniging te Vorden een feestelijk pro-
gramma waar o.m. het blijspel Papa strijkt de vlag
ten tonele zal worden gebracht. Tot slot van dit
seizoen gaat Vordens Toneel nog naar Doesburg
om daar een avond te verzorgen voor het muziek-
korps der voormalige schutterij aldaar.
Uit bovenstaande blijkt wel dat er voor de aktieve
leden van Vordens Toneel drukke maanden wach-
ten. Ook zijn er al weer kontakten gelegd voor
het nieuwe seizoen. Om voor het nieuwe seizoen
het repertoire te kunn^^uitbreiden, zou Vordens
Toneel haar gelederen ̂ Tarne met nog enkele he-
ren willen versterken. U bent van harte welkom op
onze repetitie-avonden, dinsdags in het Nutsge-
bouw.

WIE
GAAT ER A.S. ZATERDAG
21 FEBRUARI PER EXTRA BUS
VAN DE GTW MEE

NAAR DE RAI
de grootste bromfietsen-, moto-
ren- en rijwielententoonstelling
in Europa?

ER ZIJN NOG ENKELE
PLAATSEN VRIJ.

Opgave bij:

Garage Kuypers, telefoon 1393 of
Garage Tragter, telefoon 1256 of
sigarenmagazijn Eijerkamp, telefoon 1386 en
de heer Harren Voorst, telefoon 05758-334

Raadsagenda
Dinsdagavond 24 februari komt de raad van Vor-
den om 19.30 uur in het gemeentehuis bijeen. Aan
de orde is:

1. Opening.
2. Vaststelling notulen van de openbare raads-

vergadering van 13 januari 1970.
3. Ingekomen stukken.
4. Vaststelling gemeentevlag.
5. Vaststelling bedrag per leerling voor het ge-

woon lager onderwijs als bedoeld in artikel 55
bis der L.O.-wet 1920 voor het jaar 1970.

6. Voorschot op de vergoeding bedoeld in arti-
kel 101 bis van de L.O.-wet 1920.

7. Vaststelling getal wekelijkse lesuren vakon-
derwijs voor 1970.

8. Vaststelling vergoeding handwerkonderwijze-
res over 1968.

9. Aanvraag ex artikel 72 van de L.O.-wet van
de Katholieke Stichting St. Antoniusscholen.

10. Verkoop woningwetwoning Hertog Karel van
Gelreweg 3 aan de heer W. ter Haar.

11. Grondtransakties met de heer W. ter Haar.
12. Aanschaf toge voor de ambtenaar van de bur-

gerlijke stand.
13. Maken keuken in gemeentehuis en aanschaf

materiaal.
14. Vaststelling verordeningen tot heff ing van een

baatbelasting in verband met verharding van
zandwegen.

15. Eigendomsovername en -overdracht grond in
verband met verbetering Berend van Hack-
fortweg.

16. Plaatsen van 2 abri's bij bushaltes van de
GTW.

17. Verbetering Berkendijk.
18. Wijziging van de begroting dienstjaar 1969

en 1970.
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen wceKrnarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

19 febr. Vrouwenver. Wildenborch
Spreker: ds Krajenbrink

19 febr. Algemene kerkvergadering
19 febr. PvdA Wens-in, klaag-in
20 febr. Jong Gelre filmavond
21 febr. Toneelavond Vordens Toneel in

zaal Schoenaker
2 1 febr. Snertwandeling Graafschaprijders
23 febr. Vergadering gezamenlijke vak-

centrales in 't Wapen van Vorden
25 febr. Jong Gelre en GMvL winterex-

kursie
26 febr. 14.15 uur Bejaardenkring Nut
26 febr. Ledenvergadering ARP in café

Eskes
26 febr. Algemene kerkvergadering
27 febr. Jaarfeest CJV in het Nutsgebouw
28 febr. 4e Nutsavond met Vordense me-

dewerkers
2 maart Rekreatiemiddag voor bejaarden
4 maart Hervormde Vrouwengroep dorp

10 maart KPO-causerie over rheumafonds
zaal Schoenaker Kranenburg

13 maart Propagandafeestavond Jong Gel-
re afdeling Warnsveld

16 maart Jong Gelre winterexkursie
18, 19, 20 maart Tapijtenshow fa Visser in

hotel Bakker
21 maart Jong Gelre dropping
l l april Dansen voor gehuwden in ,,'t V/a-

pen van 't Medler"
18 april Jong Gelre discobal
25 april Jong Gelre voorjaarsvergadering

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

Nieuws van
de kerken
DE AKV
Graag willen wij nogmaals herinneren aan de plaat-
selijke voorbespreking van de landelijke algemene
kerkvergadering op Pinksteren 1970.
De Hervormde kerkleden en zeer zeker ook gasten
zijn hartelijk welkom op a.s. donderdag 19 febru-
ari in het Hervormd catechisatielokaal, aanvang 8
uur precies.
Op donderdag 26 februari wordt samen met de
Hervormde gemeente uit Warnsveld, Wichmond
en Steenderen deze AKV voorbereid in ,,'t Wapen
van Vorden", aanvang 8 uur precies.

OUDERAVOND CATECHISANTEN
Enkele jongeren van de Hervormde belijdeniscate-
chisanten hebben op verzoek van de predikanten,
een ouderavond georganiseerd die verleden week
woensdag gehouden werd in ,,'t Wapen van Vor-
den". Voor deze avond bestond ook van de kant
van de ouders grote belangstelling zodat de zaal
geheel gevuld was, mede door de aanwezigheid
van de eerste- en tweedejaars belijdeniscatechisan-
ten van de Hervormde kerk.
De avond werd door Dick Norde geopend met bij-
bellezing en gebed. Mejuffrouw Lidy Bannink hield
een inleiding over: Catechisatie nu. Duidelijk kwam
naar voren de gespreksvorm van de catechese, het
uitvoeren van taken. Ook de taak van de ouders
van de catechisanten werd belicht. Wordt er thuis
doorgepraat? Welk voorbeeld geven de ouders, lid-
maten van de Hervormde kerk? Hoe vervullen zij
hun verantwoordelijkheid?
Na de pauze werden enkele vragen gesteld die
door mejuffrouw Bannink en ds. Krajenbrink wer-
den beantwoord.
De heer Wesselink vertoonde vervolgens zijn
prachtige dia's over zijn werk in Zambia (Afrika)
waar hij een paar jaar als landbouwdeskundige ge-
werkt heeft met een team voor ontwikkelingshulp.
Ds. Krajenbrink die deze goed geslaagde ouder-
avond sloot, toonde zich zeer verheugd over de
goede opkomst.

BEROEP ONTVANGEN
Ds. Th. P. van Belzen, Gereformeerd predikant
alhier mocht een beroep ontvangen naar de Gere-
formeerde kerk te Hoogeveen (Drente).

Waterpolo-nieuws
A.s. weekend staan er voor de zwem- en poloclub
Vorden '64 veel wedstrijden op het programma.
Zaterdagavond speelt het jeugdzevental (jongens)
in het sportfondsenbad te Apeldoorn tegen de IJs-
sel B uit Deventer. De senioren van Vorden als-
mede het meisjeszevental gaan zondagmiddag naar
Zwolle waar vier wedstrijden gespeeld moeten
worden. De meisjes komen uit tegen WZC A uit
Wijhe. De dames I spelen tegen ZZ 6 PC I uit
Zwolle De heren I komen uit tegen ZZ & PC II.
Tenslotte spelen de heren II tegen OZC I uit Olst.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

Uit de,
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
Voor een heerlijke erwtensoep

VARKENSPOOTJES fift

158VLEESRIBJES

3 stuks

500 gram

Hierbij 500 gram
SPLITERWTEN voor

RUNDERROLLADE
heerlijk gekruid
RIBSTUK

RUNDERSTAART

CASSELERRIB

GEBRADEN GEHAKT

TONGEWORST

PALINGWORST

500 gram

500 gram

500 gram 158

100 gram 98

100 gram 109

150 gram 79

150 gram 79

150 gram 79

Vl.at efcea wy vandaag,?

158
45

Maandag 23 februari
Bij aankoop van

HACHEEVLEES
300 gram

GESNEDEN UIEN
500 gram voor

Dinsdag 24 februari
Bij aankoop van

BOERENBRAADWORST
500 gram

GESN. KOOLRAAP
500 gram voor

Woensdag 25 februari
Bij aankoop van

VLEESGEHAKT
500 gram

PANKLARE RODE
KOOL 500 gram voor

19

218

Smarius

reuze ontbijt
koek

van 89 nu

75

Unox

Frankfurter
knakworst

2 blikken voor

189

8 grote

stukken

„week-end'
sorits

nu

79

3 pakken

Croquette
biskwie
slechts

95

Grote pot

wortelen
fijn

alleen deze

week

89

GEZINSFLES

appelsap 69
ELKE 2e FLES

Koffiefilter-
akjes
no. 102

2jaakken

98

Voor de
kinderen

spekken
grote zak vol

van 79 voor

65

Grote zak

potgrond

49

elk 2e pak

19

Maggi

groentesoep
2 zakjes nu

89

Literblik

doperwten
fijn

119
elk 2e blik

59

PROFITEER NU

3/4 LITERPOTTEN

appelmoes
65

ELKE 2e POT

25
DIT IS GOEDKOOP

literblik ananas
2 rollen

Smarius

beschuit
van 69 voor

59

Div. soorten

Van Welzen

koekjes
van 95 voor

79

Golden
Wonder

potato of pa-
prika chips
geen 119 of
109 maar
slechts

79

Bij ƒ 10,00
boodschappen

1 super
Van Houten-

reep
van 90 voor

65

2 x 500 gram

vermicelli
1 1 £^van llo voor

105

Gezocht en gezocht

NOMAD van de TV
3 stukken

CelwalOOOCLOSETPAPIER
van 106 voor

SINAASAPPEL- OF
FRAMBOZENLIMONADE
2 plastic f lacons

BLEEKRATER
Witte of rode

LANDWIJN 2,25

van 98 v00r

Per 3 flessen

69
95

79
89

Royale fles SHERRY
van 350 voor

Wij hebben nog een klein voorraadje

DIXAN IN EMMER
van 18,30 voor

LUX TOILETZEEP
NU MET GRATIS WASHANDJE

ea
PRACHT BLOEMKOOL
COX ORANGE
GRAPE FRUITS
CITROENEN vol sap

per stuk 98
2 kg 129

3 stuks 98
5 stuks 89

PRIMA KLEI AARD APPELEN 2 1/2 kg 98

Voor elke groente- of f ruitklant
l BLIK ERWTEN-WORTELEN

voor slechts 49



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
het medeleven, ons be-
toond bij het overlijden
van onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

G. H. Bessclink-
Kooijers
Uit aller naam:
H. Besselink

Vorden, februari 1970

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de deelneming, ons be-
toond na het overlijden
van mijn lieve man en
onze zorgdragende vader,
behuwd- en grootvader
Herman Johannes Kip

Uit aller naam:
J. H, Kip-van Gulik

Vorden, februari 1970
Insulindelaan 28

Grote partij
WANDTEGELS
15 x 15 cm (wit)

voor de ongekend la-
ge prijs van

17 cent per stuk

exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Vakantie in Zandvoort.
4-pers. caravan te huur
voor 27 juni en na 8 au-
gustus 10 tot 50 pet. re-
duktie. Inl. Veldhoen,
Sandrastraat 7, Deventer
telefoon 05700-19542

Te koop: Kleuterbed.
J. Nijhuis, De Boonk 41,
's-avonds na 7 uur

Blauwe
asbest golfplaten

lengten 153, 183, 213,
248

Ongekend lage prij-
zen. Alles direkt uit
voorraad

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Gezocht: Vrijstaand
vooroorlogs huis voor
permanente bewoning.
Liefst drie ruime kamers
met keuken gelijkvloers
en zolder erboven. Gro-
ter geen bezwaar. Geen
opknappand. Brieven on-
der no. 46-1 bur. v. d. bl.

ZU KUNHEN MIET

)

WeTtN OOK OflT HET DIE
9ZERSTERKE SOKKEN

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Simplex dames-
sportrijwiel, 3 versn. en
trommelremmen, als
nieuw. R. Zweverink,
lekink 8, Hengelo Gld.

Te koop: Alle soorten
landbou wmachines,
tractoren. Verder alle
benodigdheden voor
het bedrijf. Alles tegen
scherpe prijzen.

L.M.B, en smederij
V. BLANKERS
Zutphen
Voor Vorden.
W. Oortgiesen
Almenseweg 39a

Gevraagd: Hulp 2 mor-
gens per week.
Mevr. Groot Bramel,
Ruurloseweg D 11 Vor-
den

Heden overleed na een kortstondige ziekte
mijn lieve man, onze lieve vader en opa

GERARD JAN STOOP
Oud-agent van de Nederlandsche Bank

Officier in de Orde van Oranje Nassau

in de leeftijd van 73 jaar.

Velp: H. Stoop-Van Usendijk
Maurik: Th. Stoop

C. Stoop-Poot
Geertjan, Dik, Tilleke,
Pieter en Gijs

Amsterdam: N. Geskes-Stoop
R. G. Geskes
Gijs, Ruurt en Drikje

Enschede: H. van Heek-Stoop
G. W. H. van Heek
Gerrit Jan, Pem en Henske

Vorden: M. A. Stoop

Velp (Gld), 15 februari 1970
Beckhuizenseweg 44

Geen toespraken

De crematie zal plaatsvinden te Dieren, don-
derdag 19 februari om 14.05 uur (aula I).
Vertrek van huis om 13.30 uur.
Voor belangstellenden vertrekt een bus van
de GTW om 13.45 uur van het tramstation
te Dieren, via het spoorstation NS, naar het
crematorium.

l leden overleed, na een moedig gedragen lij-
den mijn inniggeliefdc man, vader, behuwd-
en grootvader

WILLEM DIJKMAN
echtgenoot van Heintje Meenink

in de ouderdom van 70 jaar.

Vorden: Wed. H. Dijkman-Meenink
W. Dijkman
H. Dijkman
A. Dijkman
M. Dijkman-Radstake

Doctinchem: Cj. W. Bulten-Dijkman
A. Bulten

Ruurlo: H. J. Berendsen-Dijkman
(J. H. Berendsen

en kleinkinderen

Vorden, 17 februari 1970
Riethuisweg 6

Zij die de overledene de laatste eer willen
bewijzen, worden verzocht om zaterdag 21
februari om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Wichmond aanwezig te zijn.

Gelegenheid tot condoleren in de zaal van
„'t Wapen van Vorden" te Vorden na de
teraardebestelling.

Meubelen kopen
IS EEN ZAAK VAN VERTROUWEN

Koopt ze daarom bij een meubel-
voorraadhoudcr

MEER KEUS

MEER SERVICE

EN ... VOORDELIGER IN
PRIJS

Uw woninginrichter

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Ml TSELAARS

AANNEMERSBEDRIJF
HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 1486

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

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

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

WENS IN - KLAAG IN
De fraktieleden van de PvdA ver-
nemen gaarne uw wensen en
klachten a.s. donderdag 19 febr.
a.s. 's avonds van 8 tot 9 uur in
café Eskes

WINKELEN BIJ EEN

Heuga-dealer
IS EEN ZEKERE ZAAK !

Het is aan u het antwoord te
ontdekken.

Ga daarom winkelen bij:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor al uw

HONDEN- EN KATTEN-
VOEDERS
HONDEN- EN KATTEN-
BENODIGDHEDEN
AQUARIUMARTIKELEN
TROPISCHE- EN
KOUDWATERVISSEN
VOGELVOEDERS
VOGELARTIKELEN
BLOEMZADEN
GROENTEZADEN
POTGROND
GEDROOGDE STALMEST

ENZ. naar

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Asefdealer - Orgaspecialist

Uitsluitend kwaliteits- en
merkartikelen

MARKTVER. VORDEN
Ledenvergadering
op vrijdag 27 februari a.s. n.m.
8 uur in „'t Wapen van Vorden".

Naast de gebruikelijke agenda-
punten, o.m.

SUBSIDIETOEWIJZING UIT
DE VERLOTING 1969.

Na afloop der vergadering worden de subsi-
dies uitgekeerd.

De kommissieleden worden verzocht om 7
uur aanwezig te zijn.

Het bestuur.

Zutphenseweg - Vorden

LINGERIE

Chr. Huishoudschool Vorden

AANGIFTE LEERLINGEN
voor de half augustus te beginnen lagere en mid-
delbare opleidingen.

A. LAGERE OPLEIDING:

3-jarige opleiding, waarvan het eerste jaar een
brugjaar is, waarna splitsing volgt in:

a. T-richting (theorie: voor OVB; IN AS; Kinder-
verzorgster; Kostuumnaaister en Kantoor.

b. P-richting (praktijk: voor Huishouding en
Verkoopster.

B. MIDDELBARE OPLEIDING:

Oriëntering Verzorgende Beroepen, vroeger VVB.

Toelatingseis: diploma Assistente in de Huishou-
ding A. H. of N. (Ook het diploma MAVO-III
kan, na goedkeuring van de Inspektie, toelating
geven tot deze opleiding.)

Duur van de opleiding: l jaar, 3 maanden prak-
tisch werken in een verpleeginrichting of kraam
centrum inbegrepen.

%
De lessen worden gegeven volgens de van Rijkswege voorgeschre-
ven minimum-lessentabcl, die voor alle huishoudscholen gelijk is.

Aangifte en inlichtingen op maandag 16 maart 1970 van 2-4 en
van 7-8 uur in het schoolgebouw, Het Hoge 41 te Vorden, tele-
foon 05752-1512.

C J . Disbergcn, direktrice.

Te koop aangeboden:
Auto, merk Honda 360,
km-stand 21.000 20 mnd.
in gebruik, met wollen
hoezen voor stoelen en
imperial. Banketbakkerij
J. Wiekart Burg. Gal-
leéstraat telefoon 1750

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed
Nu slechts ƒ 5,75 per
vierkante meter inklu-
sief BTW. Geschikt
voor keuken, hal, trap,
slaapkamer, douche
enz. enz.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

MERKBENZINE
goedkoop
gratis zegels

G. Weulen-Kranenbarg

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. 30 stuks
f 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Als u een Spaarrekening opent bij de Amster-
dam-Rotterdam Bank, spaart u veilig en voordelig:
met 41/2 t/m 7 °/o rente. En wanneer u spaart bij de
AMRO Bank, profiteert u bovendien gemakkelijk
van al die andere AMRO-Bankdiensten, als de
AMRO-Lening, de AMRO-Privé-rekening, verze-
keringen en noemt u maar op.

Wanneer komt u eens langs om een en ander te
bespreken?

HBO I
vraagt prijs

G. Weulen-Kranenbarg

AMRO BANK
AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK

Waar de deuren wijd open staan.

Kantoor: Dorpsstraat 20
Vorden - Telefoon 1886

4 pakjes Spar margarine van 152 voor 133

4 GROTE JAFFA'S

l BLIK ANANAS

5 BLIKJES TOMATENPUREE

500 GRAM JONGE KAAS

van 110 voor 89

van 112 voor 98

99

van 270 voor 198

l fles frambozen-bessenwijn
van 395 voor 298

150 GRAM CHOCOLAATJES van 120 voor 99

1 PAK BASTOGNE KOEKEN van 123 voor 99

ELK 2e PAK THEE OF THEEZAKJES HALVE PRIJS

2 KILO GOLDEN DELICIOUS IN DRAAGTAS 98

150 GRAM HAMKAAS van 102 voor 85

l ROL ALUMINIUMFOLIE van 169 voor 139

REMMERS
supermarkt

Telefoon 1281

De AMRO Bank l
is er ook voor

al die mensen die
graag sparen.



Haal gratis 'n SILVESTERtje bij uw tapijtleverancier

Ja, reuze makkelijk! Om rustig thuis uit te kienen, welke
soort tapijt en welke kleur het beste staat in uw kamer. En
de prijzen? Die vallen altijd méé, want't is van SILVESTER,

SILYESTER
'n compliment voor uw smaak!

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Geen tarief- of handwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.

Dat kan bij confectiebe-
drijf Lam m er s!

Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel 1971

Bij aankoop
KUNSTSTOF

KEUKEN
180 cm, prijs ƒ 374 —
tijdelijk roestvrijstalen

blad t.w.v. f 182 —
NU VOOR ƒ 30-

exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. 1486

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

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Pedicure
steunzolen

G. Wuüink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

VOE 'BAL PBTIKELEH
Wapen- en sporthandel

sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Bij aankoop
KUNSTSTOF

KEUKEN
165 cm, prijs ƒ 352,—
tijdelijk roestvrijstalen

blad t.w.v. f 165 —
NU VOOR ƒ 20-

exklusief BT\V
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Telefoon 1486

Wintertijd
Leestijd
Kies uit onze grote
sortering:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobby bladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn
D. Boersma
Dorpsstraat 6, tel. 1553

KOLEN
een grootse sor-
tering

G. Weulen-Kranenbarg

Opgelet:
Alweer

PRIJSVER-
LAGING
bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

Door de steeds groeiende
omzet zijn wij thans in staat
u triplex deurplaten aan te
bieden met

10 pet korting
in de houtsoorten: Limba, teak, afror-
mosia, noten, mahonic, Bonkonko, ei-
ken. Afmeting 92 x 213

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Verse worst 500 gram 260

Gehakt 500 gram 225

Balkenbrij 500 gram 50

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

Fijne rookw. 500 gram 250

Boterhamw. 200 gram 80

Haantjes 325

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Adverteren doet verkopen

Zie onze
speciale
Inversa-krant

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

SPECIAALZAAK

H.H. VEEHOUDERS

Door de aanschaf van een

Brillon graszaad-

kunnen wij ook de vernieuwing
van uw grasland verzorgen.

Tevens levering van graszaad,
hierdoor belangrijke korting op
het zaaien.

Beleefd aanbevelend,

C 52a - Vorden - Telefoon 1705 b.g.g. 1370

Z A A K

G. W. Eijcrkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Zeer grote partij
HARDBOARD

afmeting 122 x 213

afname bij 10 stuks
per plaat 4,10

l stuks 4,50

afmeting 122 x 244
afname bij 10 stuks

4,80 per plaat
l stuks 5,10

Exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Ketextunngsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende de maand fe-
bruari geven wij
op het chemisch reinigen
20% KORTING
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Bij aankoop
KUNSTSTOF

KEUKEN
200 cm, prijs ƒ 415 —

tijdelijk roestvrijstulcn
'blad t.w.v. f 210 —

NU VOOR ƒ 35-

exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

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

Zilveraloot"
SKULTUNA

MAST RPAN
o.a. voor nasi - bami - kip
in 't pannetje - macaroni

met krasbestendig

ptvoon een „,

haal dit juweel met voordeel bij:

Verstandige tieners kiezen het Ideaal Spaarplan 'De Zilvervloot'
bij de Raiffeisenbank. Ben je 15 geweest en jungcr dan 2\ jaar, dan
kun je deelnemen aan deze gunstige spaarreyjliiit; . Minimaal
f 30, — en maximaal f 300.- pci n, Als je dal zes jaar
volhoudt ontvang je als kroon-op-
het-spaarwerk een premie van
10% over het totale gespaarde
bedrag, vermeerderd met de
a a n t r e k k e l i j k e bankrente. Het
is ook mogelijk langer dan
zes jaar te sparen. Na ') jaar
bijvoorbeeld kun je ge-
makke l i jk een bedrag van
ca.f3.7(K), -bere iken.
Kom eens een folder mei
uitgebreide in l icht ingen
halen!

RAIFFEISENBANK
VORDEN

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

Uit voorraad leverbaar:

Stalen binnen-
deurkozijnen

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

SCHAATSEN
Houdt 28 februari vrij, dan gaan wij weer naar de
Deventer ijsbaan. Bert Vlogman

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

DuPont's beschermende merknaam voor haar
PTFE non-stick finish.

HET GROENE KRUIS
houdt weer een

moedercursus
I )c - eerste bijeenkomst is op
4 maart a.s. in het wijkgebouw
('s middags).

Opgaven gaarne /o spoedig mogelijk hij de
\\ijkverpleegsers, van maandag tot en met
vrijdag tussen 13.00 en 13.30 uur aan het
wijkgebouw, telefoon 1487.

NU BIJ EEN
DIEPVRIEZER

SIMCA1301

Stel u koopt een

ESTA 200 Standaard
200 Ifter dlepvrieskist

U betaalt 485,—
U ontvangt 100,—

100,—
gratis diepvries
levensmiddelen

25,— gratis diep-
vries-cheques

385,—

25,—

U Investeert
slechts 360,-

diepvriesprodukten

Kies nu voor goedkoper, gemakkelijker huishou-
den. Bij aankoop van een ESTA diepvriezer ont-
vangt u gratis een pakket diepvries levensmidde-
len ter waarde van ƒ 100,-. Diepvries-speciali-
teiten van Groko, Fri-Ki, Frionor en Pijpers.
Bovendien ontvangt u nog

# f 25,-GRATIS DIEPVRIES-CHEQUES #
voor scherpe reductie bij latere aankopen van
diepvries levensmiddelen van de genoemde top-
merken.

Maak a«n proafrit bij:

GARAGE
TRAGTER

Zutphenseweg 95 - Vor-
den Tel. 05752-1256

Uw eigen supermarkt THUIS met een diepvriezer
Profiteer van deze ESTA aanbieding bij:

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

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

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

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

Voor
eik doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567


