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^Kerkdiensten

ZONDAG 20 APRIL

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink bed. H. Doop
19.00 uur ds. J. B. v. d. Sijs en ds. J. C. Krajen-
brink gemeenschappelijke zangdienst met de Ge-
reformeerden

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. B. van der Sijs uit Warnsveld
19.00 uur gemeenschappelijke zangdienst in de
Herv. kerk, voorgangers ds. J. C. Krajenbrink en
ds. }. B. van der Sijs

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. Lulofs, telefoon (05752) 1255
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
14.00-1 5.00 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

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: Michel, zoon van B. J. Hendriksen en
H. J. Wiggerink; Petra en Hendrik, dochter en
zoon van G. W. de Greef en G. W. Harmsen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: A. A. M. Groenendaal en J. J. M. van
Snellenberg.
Oi'erlcden: Geen.

Oriënteringsrit ,Delden'
De buurtvereniging „Delden" organiseerde zater-
dagavond een oriënteringsrit, waarvan de start en
finish bij café ,,Het Zwaantje" werd gehouden.
B. Regelink, die de rit had uitgezet, had voor ver-
schillende ,.kneepjes" gezorgd. De totale lengte
bedroeg ca 30 km. De rit voerde de deelnemers,
ca 25 personen, geheel door de omgeving van Del-
den.

Na afloop reikte de voorzitter, de heer M. H. Go-
tink, de prijzen uit. Dit waren:
1. D. Becks; 2. H. Groot Roessink; 3. H. Donker;
4. H. Broekgaarden; 5. J. Wormgoor. Gezien de
weersomstandigheden werd alleen door automobi-
listen deelgenomen.

Het ligt in de bedoeling dat er een soort kompetitie
wordt gehouden, die zal bestaan uit vijf ritten,
waarvan dit de eerste was. Voor de uiteindelijke
winnaar is een fraaie wisselbeker beschikbaar ge-
steld, die via de familie Harmsen van ,,Het Zwaan-
tje" is aangeboden door de bierbrouwerij ,,De
Schaapskooi". De eerstvolgende rit vindt plaats op
zaterdagavond 17 mei.

Gezamenlijke feestavond
Op initiatief van de gymnastikvereniging Sparta
werd er zaterdagavond in café-restaurant ,,'t Wa-
pen van Vorden" een feestavond gehouden die
gezamenlijk werd georganiseerd door Sparta, de
volleybalclub, de badmintonclub en de zwemver-
eniging.
Voor deze feestavond bestond goede belangstelling.
De heer Sikkens heette allen hartelijk welkom,
waarna het dansorkest ,,De Favorita's" al gauw
voor een juiste stemming zorgde. Een gezellige po-
lonaise verhoogde de feestvreugde. Om de kosten
te dekken werd er een verloting gehouden, waar-
voor fraaie prijzen waren beschikbaar gesteld.

Nieuwe trainer v.v. Vorden
Naar wij vernemen heeft de v.v. Vorden met in-
gang van l mei a.s. als trainer gekontrakteerd de
heer D. Top uit Zutphen. Hij zal de heer E. Vos-
kamp opvolgen.

Schooldamtoernooi

Zaterdagmorgen vond in café Eskes het traditio-
nele Schooldamtoernooi plaats dat ook nu weer
werd georganiseerd door de Vordense damclub
DCV. Hieraan werd door de volgende scholen
deelgenomen: Prinses Julianaschool Wildenborch;
R.K. school Kranenburg; Openbare lagere school
Linde; Openbare lagere school dorp; Bijz. lagere
school Het Hoge. Alle scholen namen deel met een
jongensvijftal en een meisjesvijftal, etrwijl de o.l.
school dorp zowel bij de jongens als de meisjes
met twee teams was vertegenwoordigd.
Namens de organiserende vereniging sprak de heer
J. F. Geerken een kort welkomstwoord, waarbij
hij de jongelui het één en ander vertelde over de
spelregels. De heer Geerken vond het verheugend
dat alle scholen aan de oproep van DCV gehoor
hadden gegeven, terwijl het onderwijzend personeel
dank werd gebracht voor hun belangstelling voor
dit toernooi.

Hierna togen de jongelui vol enthousiasme ten
strijde. Het bleek al spoedig dat er onder de scho-
lieren al diverse talentjes bij waren waarvan de
damclub DCV t.z.t. nog vee^plezier aan kan be-
leven. Zowel bij de jongensj^P de meisjes was er
volop spanning en in de vijfde ronde was pas be-
slist wie er als overwinnaars uit het strijdperk te
voorschijn kwamen. Bij de jongens was dit de Bijz.
school Het Hoge, die dankzij een beter bordgemid-
delde met de hoogste eer ko^^aan strijken; bij de
meisjes toonden de leerlingl^Bvan de o.l. school
dorp zich de sterksten.

De uitslagen van de verschillende wedstrijden wa-
en bij de jongens: Wildenborch—Kranenburg 9—
1; Het Hoge—dorp I 4—6; Medler—dorp II O—
10; Wildenborch—Het Hoge 4—6; Kranenburg—
Medler 4—6; dorp I—dorp II 4—6; Wildenborch
—dorp I 4—6; dorp II—Kranenburg 6—4; Medler
—Het Hoge 0—10; Medler—Wildenborch 1—9;
Kranenburg—dorp I 2—8; Het Hoge—dorp II 8
—2; dorp II—Wildenborch 4—6; Kranenburg—
Het Hoge 0—10; dorp I—Medler 10—0. De eind-
stand werd: 1. Het Hoge 5-8 (winnaar door beter
bordgemiddelde); 2. dorp I 5-8; 3. Prinses Juliana-
school Wildenborch 5-6; 4. dorp II 5-6; 5. school
Medler 5-2; 6. R.K. school Kranenburg 5-0.

Bij de meisjes waren de uitslagen: Wildenborch—
Kranenburg 7—3; Het Hoge—dorp I 3—7; Med-
ler—dorp II 3—7; Wildenborch—Het Hoge 4—6;
Kranenburg—Medler 4—6; dorp I—dorp II 7—3;
Wildenborch—dorp I 2—8; dorp II—Kranenburg
6—4; Medler—Het Hoge l—9; Medler—Wilden-
borch 4—6; Kranenburg—dorp I O—10; Het Hoge
—dorp II 9—1; dorp II—Wildenborch 3—7; Kra-
nenburg—Het Hoge 4—6; dorp I—Medler 9—1.
De eindstand werd: 1. o.l. school dorp I 5-10; 2.
school Het Hoge 5-8; 3. Prinses Julianaschool
Wildenborch 5-6; 4. o.l. school dorp II 5-4; 5. o.l.
school Medler 5-2; 6. R.K. school Kranenburg 5-0.

Na afloop reikte de heer Geerken de prijzen uit.
Hij wekte de jeugd op om thuis met dammen ver-
der te gaan. Namens de school Het Hoge nam
Martin Roeterdink de eerste prijs in ontvangst,
terwijl Gerrie Rietman dit deed namens de meisjes
van de o.l. school dorp. Ernest Heuvelink (school
dorp) en Margriet Roeterdink (Het Hoge) namen
de tweede prijs voor hun team in ontvangst.

De heer Brinkman (hoofd van de o.l. school dorp)
bracht de damclub dank voor de organisatie. Hij
vond het prettig dat er altijd nog mensen zijn die
de jeugd een fijne zaterdagmorgen willen bezorgen.
Voor dit Schooldamtoernooi werd door het ge-
meentebestuur en de Vordense Winkeliersvereni-
ging een steentje bijgedragen.

Gevonden voorwerpen
l rood-groen geruite damessjaal; l herenpolshor-
loge; l paar beige wollen damesvingerhandschoe-
nen; l gehaakte bruine muts; l bruine glacé linker
vingerhandschoen; l bril in rood etui met knipslui-
ting; l notitieboekje; l bos sleutels waaraan een
leertje waarop staat ,,Sacor", Utrecht; l gouden
damesring met 2 witte steentjes; l staaflantaarn
met blauwe rand; l kleine bruine suède portemon-
naie waarin 4 centen en l schroefje; 3 sleutels aan
ring; l jonge hond (boxer); l rode plastic porte-
monnaie met knipsuiting waarin ƒ l ,70; l lichtbrui-
ne plastic portemonnaie waarin l gulden; l bruine
terlenka herenregenjas.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden
tot het groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuis-
straat 5 te Vorden, telefoon 05752-1230.

Toneelvereniging TAO

Vrijdag- en zaterdagavond gaf de toneelvereniging
TAO uit de Wildenborch een uitvoering in de
Kapel. Voor deze uitvoering bestond ditmaal maar
matige belangstelling, hoewel hetgeen geboden
werd toch beslist de moeite waard was.

Opgevoerd werd nl. het eerste deel van de span-
nende Marjatta Trilogie getiteld „Marjatta". Dit
stuk is geschreven door Arie van Lugt en speelde
zich af in Scandinavië waar Marjatta als arme
dochter „gekoppeld" moest worden aan de zoon
van een rijke landheer. Dit gaf vele verwikkelingen.

De rol van Marjatta werd door Jurrie Braakhekke
goed vertolkt. Freek Klein Brinke als de broer
van Marjatta; G. Winkels als de vader en mevr.
Te Lindert-Braakhekke als de moeder vertolkten
de hun toebedeelde rollen eveneens zeer goed.

Verder werd aan dit toneelstuk medewerking ver-
leend door mejuffrouw Thea Brummelman en de
heren R. Groot Nuelend, A. Meulenbrugge, G.
Klein Brinke, A. Klein Brinke, G. Nijenhuis en
H. Winkels. De regie was in handen van de heer
Huidink uit Ampsen. Het was overigens de laats-
te keer dat de heer Huidink een stuk voor TAO
regisseerde. Voorzitter H. Hazewinkel sprak hier-
over in zijn dankwoord zijn teleurstelling uit. Als
blijk van waardering mocht de heer Huidink een
fraaie rookstandaard in ontvangst nemen. Voor
mevrouw Huidink waren er bloemen. De grimering
werd verzorgd door de heer Rood uit Ampsen.

Intrede ds. Krajenbrink
Het was voor de lidmaten van de Hervormde kerk
alhier zondag een ware feestdag. Door het vertrek
van ds. J. J. van Zorge werd deze vakature weer
aangevuld door de komst van ds. J. C. Krajenbrink.
In de morgendienst werd door ds. J. H. Jansen
aan de hand van een predikatie uit 2 Corinthe l :
24 t.w. „Niet, dat wij heerschappij voeren over uw
geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijd-
schap" de nieuw aangekomen predikant in zijn
ambt bevestigd.

In de middagdienst verbond ds. Krajenbrink zich
aan de Hervormde gemeente met een prediking
over Handelingen 6 : 4 t.^BLMaar wij zullen ons
houden aan het gebed ei^le bediening van het
woord".

De predikant liet in zijn predikatie vooral uitko-
men het werk van een predikant ten opzichte van
zijn gemeente doch ook van de gemeente tegenover
zijn predikant.

Na afloop van de kerkdienst voerde de heer Bar-
geman, ouderling, het woord waarin hij de nieuwe
herder en leraar Gods Zegen toewenste op zijn
arbeid in Vorden. Ds. Krajenbrink beantwoordde
met zijn dank er over uit te spreken over de gulle
ontvangst van hem en zijn gezin wat vergezeld was
gegaan met bloemen.

Na beëindiging van dit officiële gedeelte was er
in ,,'t Wapen van Vorden" gelegenheid om met
de predikant en zijn gezin kennis te maken waar-
van een dankbaar gebruik werd gemaakt.

Opbrengst kollekte
De in deze gemeente gehouden kollekte ten bate
van het Leger des Heils heeft het mooie bedrag
van f 629,40 opgebracht.

Klaver jaswedstrijd
De vogelvereniging „Ons Genoegen" hield vrij-
dagavond in café „De Zon" een klaverjaswedstrijd
waaraan door 24 personen werd deelgenomen. Er
werd met vaste maat gespeeld. De leiding was in

handen van de heer B. Schoenaker. De eerste prijs
werd gewonnen door de heren J. Onland en W.
Wesselink.

Geen instruktiebad in Vorden
De laatste tijd doen er in Vorden de geruchten
de ronde dat er bij het zwembad „In de Dennen"
een instruktiebad zal komen. Gezien de financiële
kosten die er mee gemoeid zijn (in Lochem kostte
een dergelijk bad ruim ƒ 400.000,—) zal er in
Vorden voorlopig geen sprake kunnen zijn van
een dergelijk bad, aldus werd ons door één der
bestuursleden van de bad- en zweminrichting me-
degedeeld.
Of er de komende jaren wel een instruktiebad zal
komen, zal de tijd moeten leren. Het verwarmde
buitenbad dat deze week werd geopend, heeft al
velen doen besluiten een duik te nemen. Ca 2500
personen zijn de poorten van het zwembad reeds
gepasseerd. Het was dan ook uitzonderlijk goed
weer. De temperatuur van het water bedroeg 21
graden Celsius.

Geslaagd
Onze plaatsgenote, mejuffrouw B. H. A. Aalde-
rink, behaalde in Den Haag het diploma schoon-
heidsspecialiste.

GEZAMENLIJKE
ZANGDIENST
op zondag 20 april in de Hervormde kerk,
aanvang 19.00 uur

Voorgangers ds. B. J. v. d. Sijs
en ds. J. C. Krajenbrink.

Organist: de heer D. Woudstra
met medewerking van het Chr.
Gemengd koor Excelsior

Jaarvergadering VVD
Jl. woensdag hield de afdeling Vorden van de
Volkspartij voor Vrijheid en Demokratie haar
jaarvergadering in café „De Zon".
In zijn openingswoord richtte de voorzitter, de heer
Polman, wensen van beterschap aan het adres van
het oud-raadslid, de heer H. Wesselink, die her-
stellende is van een ernstige ziekte en deze ver-
gadering niet kon bijwonen.
Het korte jaaroverzicht besteedde aandacht aan
het aftreden van de heer Wesselink als raadslid
in oktober jl, na de VVD bijna twintig jaar in de
Vordense gemeenteraad te hebben vertegenwoor-
digd. De afdeling is hem veel dank verschuldigd.
Opvolger van de heer Wesselink is de heer H.
Tjoonk.
Het financiële verslag van de penningmeester over
het afgelopen jaar gewaagde van een batig saldo.
Voor de kaskontrole werd aangewezen de heer
W. G. Brandenburg. Het aftredende bestuurslid,
mevrouw Stenger-Torringa, werd met algemene
stemmen herkozen.

Na bespreking van enige zaken van interne aard,
was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan
de beide aanwezige VVD-raadsleden de heren
H. S. J. Albers en H. Tjoonk. Aan de orde kwam
o.m. het sneeuwruimen in de afgelopen winterpe-
riode. Niet de manier waarop het ruimen geschied-
de, gaf aanleiding tot klachten, doch het tijdstip
waarop de werkzaamheden werd begonnen. Vor-
den bleef op dit punt achter bij de omliggende
gemeenten.

Gepleit werd voor beter koördinatie bij de uitvoe-
ring van werkzaamheden als riolering, waterlei-
ding e.d. Ter sprake kwam het nieuwe kampeer-
terrein, waabij krachtig werd aangedrongen op
maatregelen van gemeentewege, welke een effek-
tieve kontrole op de gang van zaken op campings
in het algemeen mogelijk moeten maken. De vraag
werd gesteld of er in de gemeente niet veel onnodig
bomen worden gekapt - gewezen werd op het
rooien van een groep fraaie beuken nabij het kerk-
hof - waarbij de bescherming van ons natuur-
sclioon en de groenbeplanting van het dorp nog
eens warm in de aandacht van de raadsleden wer-
den aanbevolen.
Na nog enige diskussies over het Vordense be-
stemmingsplan werd deze vergadering gesloten.

Gemeenteraad van Vorden
stelde verordeningen vast

De heren Bannink (CHU), Tjoonk (VVD),
Gerritsen (Binding-Rechts) stemden tegen.

In de raadsvergadering van woensdag 19 maart
werd het agendapunt „verordening rekreatiewoon-
verblijven" aangehouden. B & W achtten het toen
gewenst voor Vorden een dergelijke verordening
vast te stellen, temeer daar het kollege verzoeken
bereikten om medewerking voor het bouwen of
verbouwen van rekreatiewoonverblijven.
Op verzoek van de raadskommissie voor de bouw-
verordening (bestaande uit de heren Albers (VV
D), Hartelman (KVP), Koerselman (PvdA) en
Gotink (Binding-Rechts) werd toen het voorstel
van B l W aangehouden. De kommissie was na-

melijk van mening dat deze materie meer aandacht
en nadere studie moest hebben, temeer dat goed-
keuring van deze verordening financiële gevolgen
zouden kunnen hebben voor diverse inwoners.

Intussen heeft de betreffende raadskommissie op
donderdag 3 april vergaderd en hebben B & W
nadere inlichtingen verstrekt. Door de heren Al-
bers, Hartelman en Koerselman is nu een meer-
derheidsrapport uitgebracht waarin staat dat deze
heren het nu met het voorstel van B / W eens
zijn, omdat B 6 W hebben verklaard dat zoveel
mogelijk soepelheid voor de bestaande zomerhuis-

vervolg 2e blad)



n er s ENORME
JUBILEUM

SUPIRHARKT AANBIEDINGEN

HACHEEVLEES
300 gram

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

BIEFSTUK TARTAAR
3 stuks

KLAPSTUK met klein beentje
500 gram

SCHOUDERHAM 150 gram 98

GEKOOKT MAGER SPEK 150 gram 98

GELDERS GEWELD aan stuk 200 gr. 109

HAAGSE LEVERWORST 150 gram 49

CASSELERRIB 100 gram 109

Sprinklet

CHOCOLADEHAGEL

TAFELMARGARINE

LUXE SNOEPMELANGE

grote zak 89

4 pakjes 89

zak 275 gram 79

TUTTI FRUTTI per zak 89

PIIÏK AFWAS 89 elke 2e tube

SPECULAAS pak van 125 nu 98

Van Houten HAGE .MIX van 105 nu

Honig VERMICELLI
500 gram van 90 nu 80

KOFFIEMELK ,Friesch meisje' blikje 69

DIXAP ingedikt appelsap nu 169

JUS d'ORANGE per fles 89

RAAK LIMONADE literfles 69

MUSKETFLIKKEN 200 gram 79

C AR AM ELS grote zak 400 gram 98

Rumbonen
>50 GRAM NU

4 FLESJES

Bavaria bier
NU

99

Engels drop
GROTE ZAK NU

Instant koffie
200 GRAM NU SLECHTS

Knabbel-
of mangelkoeken

17 STUKS NU

Jubileum-cheques
zorg dat u er geld van maaki

Wegens expeditievertraging blijft cheque
no. 6 voor 2 pak koffie deze week ook geldig

Tegen inlevering van cheque no. 7

l literblik SPERCIEBONEN
normaal 139, op uw cheque 64

2 literblikken APPELMOES

normaal 158, op uw cheque 83

Tegen inlevering van cheque no. 9

500 gram SCHOUDERKARBO-

NADE van298 op uw cheque

appelsap

ea

MALSE SLA 2 krop 69

FIJNE HANDSINAASAPPELEN

10 voor 189

PRACHT BLOEMKOOL nu 129

GESCHRAPTE WORTELEN 500 gram 45

2 kg HANDSINAASAPPELEN

in netje 149

De Heer

LUXE BONBONS

200 gram

119

Heerlijk banket

GEVULDE CARREE'S

normaal 125 nu

98

BLOEMENAARDE

per zak

39

ROOMBOTERKOEKJES

250 gram nu

98

Alles onder één dak wat een gemak



Mevr. Scholten, Mosse-
lerenk D 109 zoekt dag-
hulp. Kondities in onder-
ling overleg

Te koop: TV-antenne,
Ned. en Duitsland.
Mevr. Gies, Almensew. 2
bij de Lochemseweg

Te koop: Kinderwagen,
hoog model, kleur don-
kerblauw-wit. G. te Velt-
huis, Wilhelminalaan 2,
Vorden

WTONTEGELS
30 x 30 cm
afgeh. 53 et per stuk

Doe-het-zeLf centrum
Harmsen

Te koop: 2-pers. spiraal-
matras z.g.a.n. G. Vlog-
man Hackfort, tel. 1287

Te koop: 3 jonge honden
Van Asselt, Linde

Te koop wegens aansch.
gas: Een prima oliehaard
waarop gekookt kan wor-
den, met olietank. Een
Thebo 5 huishoudkachel
en gezaagd appelboom-
hout. G. J. Harmsen, Es-
selenbroek E 48 Hengelo
Gld., tel. H97

Te koop: Oliekachel, ge-
schikt voor werkplaats,
met olietank. Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden

VLOERBEDEKKING:
VINYL, OP VILT
2 m breed
slechts ƒ 5,75 per m2

Doe-het-zeLf centrum
Harmsen

Te koop: l MF 35, 4 dl.
gereviseerd; l MF 35, 4
cil. met maaibalk; l MF
25 met maaibalk; 2 J F
mestwagens 2 ton; 2
Schuitemaker mestwa-
gens 3 ton; l maaigarni-
tuur aan 3 punts; l melk-
wagen voor 20 koeien; l
New. Holland 69 hoge-
drukpers; l Heywang la-
gedrukpers.
Te bevr. bij Dondertman
MF-dealer, Laren tele-
foon 05738-273

Te koop: Een 1-jarige,
voorlopig met veile B in-
geschreven MRIJ vee-
stiertje moeder en groot-
moeder gemiddeld over
19 lijsten 6187 kg melk
met 4.05 vet in 335 dagen
L. Groot Bramel, D 94
Vorden

HARDBOARD EN
ZACHTBOARD

uit voorraad lever.
baar
122 x 183
122 x 213
122 x 244
122 x 274
122 x 305
122 x 335
122 x 365
122 x 296
122 x 427

Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

Martens
doeltreffend'-

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Bankstel. Her-
tog Karel van Gelrew. 21
Vorden

Te koop: 2 dragende gel-
ten, bijna aan de telling.
H. J. Langwerden, Lage
Lochemseweg 11,
Warnsveld

Te koop: Een oliehaard
in zeer goede staat, merk
Hoenson en grasmachine
B. Schepers, B. v. Hack-
fortweg 41

TL-ARMATUÜB
-f lamp -f starter

NU VOOR ƒ 15,95
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdag» van 8-10 uur
op de theorieavond in café
Eskes

En toch -
\\ H EI J E W U BS

yaow^^

en

§ JANNA ANTINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaatsvinden D.V. op don-
derdag 24 april a.s. des namiddags om
13.30 uur in het gemeentehuis te Em-
meloord.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
het Prot. Kerkcentrum door de weleerw.
heer ds. H. Heusinkveld.

Tollebeek, Espelerringweg 17
Vorden, E 18
april 1969

Toekomstig adres: Steenbankpad 2a,
Tollebeek.

30OOK

TENNIS- EN BADMINTON

RACKETS
SCHOENEN
BLOUSES
SHIRTS
SHORTS
SOKKEN
BALLEN

Wapen- en sporthandel

Uite Ider
MEUBELEN K
ZAAK VAN V

KOOPT Z
UW MEU
HOUDER.

Voor meer keus en
voordelige prijzen

GEMI ÏN1 BESTUUR
VAN VORDEN

Martens
steeds docUrcffendI

Vorden - Telefoon 05752-1272
zutphenseweg 15 0.

Zaal ,'t Wapen van 't Medler'
Fa Gebr. Eykelkamp

A.S. ZATERDAG 19 APRIL

BAL VOOR
GEHUWDEN

Muziek: „The Rhytm Stars"

Aanvang 19.30 uur

SPIJKERBROEKEN
voor heren en jongens, dames en
meisjes.

Ook voorradig
het nieuwste model met voornaad
en uitlopende pijp.

RAADHUISSTR.. VORDEN

Gasverwarming
IDEAAL!

GASKOOKPLATEN en
KOMFOREN

GASFORNUIZEN
met ingebouwde verwarming

Zgn. KEUKENCOMBI
vanaf ƒ 608,—

BIJZETKACHELS v.a. ƒ 239-

In verband met onze beperkte ruimte in de
noodwinkel hebben we de beschikking over
een grote toonzaal waar wij u vrijblijvend
naar toe nemen.

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

Burgemeester en Wethouders houden op
donderdag 24 april a.s. des avonds van acht
tot negen uur, voor een ieder, die hen wenst
te spreken, zitting in de kapel in de Wilden-
borch alhier.

Vorden, 17 april 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

eneer

s tijd voor

ieuwe

regenjas
goede modellen

diverse kleuren

prettige prijs

mannenmode bij

CEMENT
speciale aanbieding

l t/m 20 zakken ƒ 3,95 p. z.
21 t/m 60 zakken ƒ 3,90 p. z.
61 t/m 100 zakken ƒ 3,85 p. z.

Bovenstaande prijzen zijn alleen van toe-
passing indien afgehaald en betaling h. kon-
tact.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

De lente verwacht u in een nieuwe

DAMESBLAZER

Volop variatie in modekleuren.
Prettige prijzen

Mode bij

2 rollen beschuit voor 10 cent bij 2 pakjes
of doosjes Spar thee !
l BLIK GEBRADEN GEHAKTBALLEN 725 cent
l BUS LADY HAARLAK van 215 voor 198 cent
l ZAK SINASSETTES . 55 cent

l blik sperciebonen van 82 voor 69 et

ELK 3e KUIFJE WELI MARGARINE VOOR 29 cent
2 FLESSEN LIMONADEGAZEUSE van 90 voor 79 cent
l ZAK BREDASE AARDBEIEN (snoepje) van 98 voor 89 cent

200 gram boeren metworst 98 et

Tegen inlevering van deze bon
l blik perziken of ananas voor 125 et

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

GEVRAAGD:

Ongeschoolde mede-
werkers en jonge
krachten

v oor licht werk.

Hoog loon en goede sociale voor-

zieningen.

Fa B. H. Groot Bramel&Zoon
Ruurloseweg D 11 - Telefoon 1351

Algemene Nederlandse
Vrouwenvereniging

TESSELSCHADE - ARBEID ADELT

VOORJAARSBAZAR

op dinsdag 22 april 1969 in hotel
Bakker, Vorden van 14.15 tot
17.00 uur.

Mevrouw Breen-Engelen houdt een korte
voordracht over „Merklappen" te ca H.15 u.

VOOR NIEUWE

vloerbedekking
och, u weet het. Het adres .

Helmink
ENORME KEUS

PRIMA SERVICE EN .

VOORDELIG IN PRIJS

Woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514



PLASTIC GOLFPLATEN
65 x 122
65 x 153
65 x 183
65 X 214
65| x 244
65 x 274
vele kleuren

Doe-het-zelf centrum
Harrasen

Gevraagd: Enkele jon-
gens ter opleiding in de
konfektie. Konfektiebe-
drijf Lammers, Raadhuis-
straat 16a, Vorden, tele-
foon 1971

HARDBOARD
VLOERPLATEN

61 x 122 cm
ƒ 1,35 per stuk

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Verse haantjes
lekker en goedkoop.

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrflf

Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Voor
GORDIJNRAIL
(metaal en plastic)

naar
Doe-het-zelf Centrum
Harmsen

OF BODDSCHRPPEN-,
SLP'flGTÜ VOORDELIGER B!)

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenaeweg . Vorden

SCHOORSTEENPLATEN
105 x 120 cm
enorme keuze

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Donderdag
Lever 500 gram 1,50
Hamburgers 3 stuks 1,05
Gelderse schijven 3 stuks 1,05

Vrijdag en zaterdag
Runderlappen
Verse worst

500 gram 2,90
500 gram 2,75

Voor de boterham
Paarderookvlees 100 gram 0,75
Gebr. gehakt 150 gram 0,69
Pekel vlees 1 50 gram 0,93
Boterhamworst 150 gram 0,60

Rund- en varkensslagerij

* Vlogman
NIEUWSTAD 14 — [FOON 05752-1321

MODE

voorjaar 1969
OXFORD KOSTUUMS

•j^- Goede pasvorm

-fa Moderne dessins

-fa Vlotte prij:en

139,- 169,- 198,-

Moderne kleuren

Vlotte en klassieke modellen

59,- 69,- 75,-

KOMT U OOK EENS
VRIJBLIJVEND PASSEN

i i i li d: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

LEUKE
KINDERJURKJES

alle maten

in katoen, terlenka, badstof en.

UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

De leugen is als een sneeuwbal;
hoe lan^Bmen hem rolt,
des te groter wordt hij!

SUPPORTERS
v.v. VORDEN

OPGELET

supporters, die voor het aanko-
mend seizoen per bus met het Ie
elftal mee willen, tegen een gere-
duceerde prijs van f 2,— por rit.
hij vooruitbetaling voor het ge-
hele sei:ocn te voldoen, dienen
zich

zo spoedig mogelijk
op te geven hij:

A. J. STOLTENBORG, Wilhelminalaan 22
of bij sigarenmagazijn EIJERKAMP

Mijn huidige meisje gaat 22 mei
trouwen.

Wie wil haar vervangen
en heeft de volgende kwaliteiten:

a) een opgewekt en vrolijk
humeur

b) handig in de huishouding
c) behulpzaam bij de verzorging

van de baby
d) enigszins met de typemachine

overweg kunnen
e) in staat de telefoon aan te

nemen.

Haar werkzaamheden zullen bestaan uit:

- de ene helft van de dag huishoudelijk
werk

— de andere helft van de dag licht kantoor-
werk.

Zij die over bovengenoemde
kwaliteiten beschikt zal dienaan-
gaande royaal gehonoreerd
worden.

Stel u in verbinding met:

Mevrouw G. M. Hooykaas ,,Poortershof"
v.h. „de Boskamp" C 55 Vorden (Warken)
telefoon: 05752-1815

Zo spoedig mogelijk gevraagd

een ervaren

tractor-
machinist
voor alle werkzaamheden. Voor
3 dagen per week.

Niet onder 21 jaar.

Coöp. werktuigenvereniging

'De Medo'
Linde-V orden

Gegadigden gelieven zich op te
geven voor of op 26 april 1969 bij
F. H. BOUWMEESTER, E 101
Vorden

Silvester geeft de juiste toets aan uw interieur...
Silvester tapijt, geboren uit ervaring en
vakmanschap, is jarenlang getoetst aan
de praktijk in vele nederlandse huizen...
Silvester tapijt. . . toetssteen voor
uw smaak. Maar niet voor uw
portemonnaie, want het ziet er veej
duurder uit dan het in werkelijkheid is.
Toonaangevende kleurexperts en
virtuose dessinateurs ontwierpen een

rijk gevarieerd assortiment van superi-
eure kwaliteit. Uw Silvester- leverancier
herkenbaar aan onderstaand embleem, de
„Silvester- sfeersleutel", toont U gaarne
onze collectie en adviseert U desgewenst
bij het scheppen van u w hoogstpersoon-
lijke noot met Silvester. Silvester tapijt,
verkrijgbaar vanaf f 85.- op kamerbreed.

,,\Vij lieten een speciale Silvester L.P.
maken met 12 geweldige dansnummers.
Zendt een papieren rijksdaalder in een
enveloppe naar SILVESTER, Nijver-
heidslaan 22, Veenendaal (of gironum-
mer 433743) en u ontvangt omgaand
de langspeelplaat en de full colour bro-
chure ..Silvester brengt sfeer in uw
huis."


