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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden Gymnastiekvereniging Sparta

Het ligt in de bedoeling dat de gymnastiekvereni-
ging Sparta ook dit jaar weer met meisjes en jon-
gens van 10 t.m. 13 jaar naar Beekbergen zal gaan
om daar een week heerlijk op vakantie te gaan.
Dit zomerkamp wordt gehouden van 18 t.m. 25
jul i .

Dodenherdenking 1940 - 1945
Maandagavond 4 mei 1970 is ingevolge het besluit van de regering bestemd tot
Nationale Herdenkingsavond.

Herdacht zullen worden zowel de Nederandse militairen, zeelieden en verzetstrijders
als de geallieerde militairen die voor de bevrijding van ons vaderland gevallen zijn
en zij die in de oorlogsjaren 1940-1945 zijn gevallen en afkomstig zijn uit Vorden.

Het programma van de „stille tocht" naar de Algemene Begraafplaats luidt als volgt:

1. Van 's avonds 18.00 uur af zullen van alle openbare gebouwen in Vorden de
vlaggen halfstok worden gehangen. Partikulieren worden verzocht dit eveneens
te doen.

2. Van 19.25 tot 19.40 uur zal de torenklok van de Hervormde kerk worden geluid.
3. Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan de stille tocht. De deelne-

mers stellen zich om 19.20 uur op bij de Hervormde kerk in het dorp. Om 19.25
uur precies zal van dit punt de stoet vertrekken naar de Algemene Begraafplaats
met als doel de graven der geallieerde bondgenoten en het symbolisch graf
van hen die vielen uit Vorden, welk graf naast de graven van de geallieerde
bondgenoten is opgericht.
Op deze graven zal door de burgemeester namens het gemeentebestuur en de
ingezetenen van Vorden een krans worden gelegd ter nagedachtenis aan hen
die vielen.

4. Om 20.00 uur zal, nadat dit tijdstip door de burgemeester is aangekondigd, op
de plaats van herdenking twee minuten van volkomen stilte in acht worden ge-
nomen.
De plechtigheid wordt hierna met een kort lied, te zingen door het Vordens
Mannenkoor, besloten.

5. In overeenstemming met de geest die onze gevallen helden, die naamloos stre-
den, bezielde, zullen geen toespraken worden gehouden.
De weg naar de plaats der plechtigheid zal slechts te voet in volkomen stilzwijgen
zonder vlag of vaandel worden afgelegd.
Rijwielen mogen in de stoet niet worden toegelaten, terwijl het aan een ieder
verboden is de begraafplaats die avond vóór de aankomst van de stoet te
betreden.
Kinderen worden alleen onder geleide toegelaten.

6. Het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van blo^Ren op de
plaats van de herdenking door elk der deelnemers, is toegestaan ̂ j

7. Om 20.45 uur zal in de Hervormde kerk in het dorp een herdenkiny^ienst wor-
den gehouden, met korte toespraken van burgemeester Van Arkel, ds. Jansen
en rector Pans.

We'

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep gedaan om zoveel mogenjk aan de
stille tocht deel te nemen en de herdenkingsdienst bij te wonen.

Programma Oranjefeest 5 mei
08.00 uur
08.15 uur
08.15 uur

08.30 uur

08.30 uur

09.00 uur

09.30 uur

09.30 uur

Klokluiden.
Samenkomst van de kinderen van de lagere scholen op het schoolplein
van de openbare lagere school te Vorden.
Aubade voor het gemeentehuis en toespraak door de edelachtbare heer
A. E. van Arkel, burgemeester tevens ere-voorzitter van de
Oranjevereniging.
Oriënteringsrit per fiets voor de schoolkinderen van 11 t/m 14 jaar
(nadere mededelingen hierover geschieden op de scholen).
Leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep die een school elders bezoeken
en gratis mee willen doen, kunnen zich opgeven op vrijdag 1 mei a.s.
tussen 17.00 en 19.00 uur bij de heer J. M. Bijlsma, Berend van Hackfort-
weg 47 te Vorden.
Filmvoorstelling in het Nutsgebouw voor de kinderen van de klassen
1 t/m 4 van de lagere school. Afloop voorstelling ± 10.45 uur.
Oriënteringsrit per fiets voor de leeftijd van 15 jaar en ouder.
Opgave hiervoor en tevens start voor deze rit op het schoolplein achter
de openbare lagere school dorp.
Prijsuitreiking voor deze groep om 16.30 uur in het Nutsgebouw.
Vogelschieten voor dames en heren in de nabijheid van het gymnastiek-
lokaal. Geeft u op en toont uw vaardigheid. De prijs voor de schutters-
koning is een fraai horloge. Inleggeld vogelschieten ƒ 2,—.
Ook gelegenheid voor buksschieten, personele baan en vrije baan.
Uitroeping schutterskoning en uitreiking van de prijzen om 16.30 uur
in de zaal van het Nutsgebouw.
Concours en demonstratie georganiseerd door de ruitervereniging ,,De
Graafschap". Terrein Plan-Zuid (Nieuwstad).
Springconcours midden en zwaar op fouten en tijd. Hoogte 1.30 meter.
Demonstratie voltigegroep van de landelijke ruitervereniging
,,De Graafschap".
Prijsuitreiking midden en zwaar springen door de voorzitter van de
Oranjevereniging direkt na de wedstrijd.
Puissance springen.
Prijsuitreiking puissance.
Gratis toegang.
Uitroeping en huldiging van de schutterskoning in het Nutsgebouw.
Uitreiking van de prijzen voor het vogelschieten.
Uitreiking van de prijzen voor de Oriënteringsrit per rijwiel voor
15-jarigen en ouder.
Huldiging en prijzenuitreiking in het Nutsgebouw.
De Oranjevereniging presenteert u Vordens Toneel, dat deze feestelijke
avond opent met het kostelijke stuk van de bekende schrijver Henri
Lemor: „Papa strijkt de vlag".
Na afloop om ± 21.30 uur brengt Vordens Toneel u een groot Oranjebal
dat zal duren tot 01.00 uur op de tonen van het dansorkest „The Rythm
Stars".

De toegangsprijs voor deze prachtige avond is ƒ 2,50. Het bal is alleen
toegankelijk voor bezoekers van de toneelavond.
Nutsgebouw open om 19.30 uur. Kaartverkoop bij de sigarenmagazijnen
Eijerkamp, Boersma en Hassink en aan de zaal.

De 2 vrijkaartjes die de kinderen voor gratis draaien in de draaimolen op de lagere
scholen en de kleuterscholen ontvangen, moeten vóór 16.00 uur zijn gebruikt.

WIJ REKENEN OP ALLE INWONERS VAN VORDEN
MUZIKALE MEDEWERKING VAN DE BEIDE MUZIEKVERENIGINGEN

14.00 uur

14.00 uur
14.50 uur

15.00 uur

15.10 uur
16.00 uur

16.30 uur

20.00 uur

Verjaardag
koningin
Donderdag 30 april viert onze ko-
ningin haar 61e verjaardag. Door
het gehele land zullen op deze ko-
ninginnedag weer festiviteiten
plaatsvinden, om de vreugde over
dc:c dag tot uiting te brengen.
Is koningin Juliana niet geliefd om
haar warm menselijk gedrag?

In de loop der jaren heeft zij be-
wondering afgedwongen. Niet al-
leen als vorstin, maar ook als de
moeder. Zij heeft altijd een voor-
beeld gegeven van een goed ge-
zinsleven.

Ook tijdens de spanningen en de
verdeeldheid die de huwelijken
van twee van haar dochters te-
weegbrachten heeft zij zich wijs
getoond.

En zij heeft gelijk gekregen.

Zijn we nu niet allemaal blij met
het groeiend aantal kleinkinderen.
Wij wensen de koningin nog vele
jaren van geluk en gezondheid toe,
temidden van haar gezin en haar
volk.

Verjaardag
mr Pieter van Vollenhoven
Op dezelfde dag als dcjwiingin verjaart ook mr Pieter van Vol-
lenhoven. Wij hebben ^Ji leren kennen als een spontane jonge-
man, met een veelzijdige interesse. Hij beoefent vele sporten en is
ccn uitstekend musicus. Zijn eenvoudig optreden maakt hem tot
een uitstekend echtgenoot voor prinses Margriet en een goede

vader voor hun kinderen. Wij wensen hem in zijn jonge gezin nog
cc/c mooie jaren toe. ^^

Contact wenst
alle jarigen

van harte geluk

v.v. VORDEN ORGANISEERT OP
30 APRIL GEKOSTUMEERDE
VOETBALWEDSTRIJD
Omdat alle festiviteiten zijn verschoven naar 5 mei
en er op Koninginnedag 's middags niets te doen is,
hebben enkele leden van de v.v. Vorden gemeend
toch iets voor de inwoners van Vorden te moeten or-
ganiseren.

Om 15.00 uur zal er nl. op het gemeentelijk sportpark
een gekostumeerde voetbalwedstrijd gespeeld wor-
den. Oud-Vordense glorie zal dan de strijd aanbinden
tegen „onbekend talent" een elftal bestaande uit vele
prominenten. De muziekvereniging Sursum Corda en
de plaatselijke autoriteiten hebben hun medewerking
toegezegd zodat het een geweldig gekostumeerd feest
zal worden.

Om 14.00 uur vertrekken de spelers met muziek voor-
op naar het veld, vanaf het Marktplein. Scheidsrechter
bij de voetbalwedstrijd is de heer C. Mense uit Lo-
chem, die in Vorden vooral faam heeft verworven als
Prins Cornelis van de carnavalsvereniging ,,De Deur-
draejers".

Tijdens de wedstrijd is er nog een speciale attraktie
die ongetwijfeld op de lachspieren zal werken maar
die wij nu nog niet willen bekendmaken.
Wij zijn van mening dat de initiatieven van de v.v.
Vorden beloond dienen te worden door een grote
publieke belangstelling.

SURSUM CORDA ORGANISEERT
30 APRIL BALONNENOPTOCHT
Door de christelijke muziekvereniging Sursum Corda
wordt er op donderdagmorgen 30 april om 9.30 uur
(Koninginnedag) een balonnenoptocht gehouden.
De kinderen kunnen de balonnen, die door de Vor-
dense Winkeliersvereniging beschikbaar zijn gesteld,
van 8.30-9.30 uur afhalen achter het Nutsgebouw.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

Elke vrijdagmorgen weeicmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

30 april Oranjebal in zaal ,/t Wapen van
Vorden"

2 mei Koekaktie CJV jongens- en
meisjesvereniging

5 mei Bevrijdingsbal in zaal ,,'t Wapen
van Vorden"

7 mei Hondenrally Vordense Honden
Club vanaf café Eskes

13 mei Herv. Vrouwengroep Linde
14 mei Jongeren teach-in speciaal in café

De Zon
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond
20 mei plattelandsvr. 't Wapen v. Vord.
21 mei Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgéb.
29 mei Feestavond biljartkring De IJssel-

kring in zaal Schoenaker
28 mei Voorstellen van PvdA-kandidaten

in zaal ,/t Wapen van Vorden"
30 mei Uitvoering Nutsblokfluit

en melodica-klub
4 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgéb.

18 juni 'Bejaarderikring 14.15 u. Nutsgéb.

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.



Ibers * Kwaliteit

* Service
SUPERMARKT

PRESENTEERT * ^^ PrijZOü

llit de, ótag&uj.
GE DERSE SCHIJVEN

VARKENSPOUL
300 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN

98
198

500 gram

BIEFLAPPEN bakken als bietst.
500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

448
2O8

JACHTWORST

GEKOOKTE GELDERSE
aan stuk

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

200 gram 99

W.ot eJbwi
Maandag 4 mei

Bij aankoop van

onze speciale grove
BOERENBRAADWORST
500 gram

Hierbij l pracht
BLOEMKOOL voor 109

Dinsdag 5 mei

DE GEHELE DAG GESLOTEN

Woensdag 6 mei

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 500 gram
PANKLARE RODE KOOL

218

RABARBER

PAPRIKA

MALSE KASSLA

BAMIPAKKET

KOMKOMMER

GOLDEN DELICIOUS

SUNKIST SINAASAPPELEN 10 voor 129

SJALOTTEN kilo 89

kilo 79

2 voor 79

2 kroppen 69

98

49

2 kg 135

LITERFLES 1068 GRAM

Colombo koffiemelk 139
Fino blikken

** ̂ ^ f r ^SOEP

tomaat of
groente 69

elk 2e blik

45

Dubro

AFWAS

2 grote flacons

van 216 voor

195

Herschi
UP

2 flessen

79

Herschi
GAZEUSE

frambozen

3 flessen

89

LIMONADE
zonder prik

van 82 voor

75

LITERFLES RAAK

Vruchtenlimonade 78
ELKE 2e FLES

Maggi

TOMATEN-
SOEP

va ̂ 7 1 voor
W

55

Maggi

KIPPESOEP

van 62 voor

45

2 liter

WASVER-
ZACHTER

t van 295 voor

265

Bierglas

MOSTERD

van 125 voor

98

Kuip je

SANTEE
HALVARINE

bij ons slechts

55

ON EKENDE MERK

Slasaus
GEEN 105 MAAR

ONS KOEKJE VAN DE WEEK

Van Doorn koekjes
DIVERSE SOORTEN NU

DIT IS GOEDKOOP

Pi n da rots j es
200 GRAM

Royale fles

SLAOLIE

van 1 39 voor

119

Koen Visser

NASI of BAMI

van 218 voor

179

200 gram

INSTANT
POEDER-
KOFFIE

nu slechts

350

DOPERWTEN
middel f ij n

elk 2e blik

49

Literblik

PERZIKEN

nu slechts

139

200 gram

IJSCUPS

voor

89

Celwa 1000

CLOSET-
PAPIER

van 106 voor

89

RUMBONEN

250 gram

voor slechts

119

De Heer

bakjes
CHOCO-

LA AD J ES
van Izy voor

109

NOBO-
KLAPPERS

13 heerlijke

koeken voor

89

Nefa

DAMES-
VERBAND

dubbelpak
*"ï O C.van ZZ5 voor

185

9 stuks

ORANJE-
KNOTSEN

voor

45

10 koetjes

CHOCOLA-
DEREPEN

nu slechts

79

2 kuipjes

SUN MAR-
GARINE

van 90 voor

79

CLASSE
ROYAL PILS

nu per krat

slechts

625



Met vreugde en blijd-
schap geven we kennis

van de geboorte van
ons dochtertje

Berendina Geertruida
We noemen haar Inge
J. Kettelarij
H. J. Kettelarij-Nijenhuis
Vorden, 22 april 1970
Prins Bermhardweg 17

Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van onze
dochter
ELKE
E. Huizinga
J. Huizinga-Bieren
Blvi
Vorden, 24 april 1970
p.a. Smidsstraat 17
Tijdelijk:
Alg. Ziekenhuis Zutphen

Te koop 'n beste RB dra-
gende vaars 4 mei aan de
telling
H. Willems
Berkendijk l

'FIT'
eiwitrijk brood
SCHURINK

bakt het voor u!

Te koop gevraagd:
aanhangwagen, laadver-
mogen 300-400 kg
Slagerij Vlogman
Tel. 1321

Gevraagd hulp in de win-
kel voor hele of halve
dagen
Boek- en kantoorboek-
handel HIETBRINK
Tel. 1253 - Vorden

Moederdag 10 mei
taartendag!
Bestel tijdig bij:
SCHURINK

Tel. 1384

Te koop nuchtere vaars-
kalveren
H. Fokkink
E 87 - Vorden

Afwezig:
N. J. Edens - tandarts
van donderdag 7 mei
t.m. zondag 10 mei
Voor spoedgevallen:
Tandarts J. G. van Dijke
spr.u. vrijdag van 9-10 u.
Verder na tel. afspraak
tel. 05753-1370

%310|[0|j01(̂ ^
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Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Krentebollen
en wittebollen
's morgens om 8 uur
vers uit de oven
Bakker Schurink

Tel. 1384

Werkend a.s. echtpaar
vraagt te huur in Vorden
of omgeving, woonruim-
te, verdieping of gedeel-
te van een huis
Brieven onder «0. 4-1

IJstaarten met verse
slagroom en vruchten

vanaf f 3,50
Gaarne vroegtijdige be-
stelling voor de
a.s. feestdagen!
IJssalon D. Boers ma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Te koop mesthaantjes
WEENK
op Weenk - Linde
Tel 6659

Gevraagd
ZAKENRU1MTE
te koop of te huur
Brieven onder no. 4-2
bureau Contact

Voor smakelijk
slagroomgebak naar:
Bakker Schurink

Tel. 1384

Te koop groen voetbal-
shirt en Quick voetbal-
schoenen (maat 43)
R. Huizinga, Spal-
straat 25a, Hengelo G.

Gezocht: administratief
thuiswerk (in bezit van
typemachine)
Tel. 05752-1952

WIM HISHINK
en
ANNY BOSVELT

hebben het genoegen, mede namens hun
ouders, kennis te geven va>n hun voor-
nemen in het huwelijk te treden.

De voltrekking zal plaatsvinden op dins-
dag 12 mei a.s. om 13.30 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening in de Hervormde
kerk te Vorden om 14.00 uur door de
weieerwaarde heer ds. J. Kronenburg.

Vorden, Galgengoorweg 18
Steen'deren, Landlustweg 26
april 1970

Tijdelijk adres: Galgengoorweg 18 te
Vorden.

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

Op zaterdag 2 mei hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

G. OORTGIESEN
J. B. OORTGIESEN-WESSELINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

Vorden, april 1970
Ruurloseweg 113
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Zondag 3 mei hoopt

OMA T. ESKES-REUSINK

haar 80ste verjaardag te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in zaal Bskes Dorpsstraat.

Haar dankbare kinderen, kleinkinderen,
verloofde en achterkleinkind.

Vorden, april 1970
Bol der horst de Horst 3

^

Op zaterdag 9 mei a.s. hopen D.V. onze
ouders en grootouders

G. BRANDENBARG
en
A. BRANDENBARG-RBGELINK

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven
is de wens van

G. J. Brandenbarg
G. J. Brandenbarg-Groot Roessink
Gerrit
Marijke

Vorden, april 1970
Zelledijk l

l

OP 30 april a.s. hoop ik de dag te herdenken
dat ik 25 jaar geleden in dienst trad bij de
Rijks Waterstaat.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.00
uur in café De Zon.

B. BLOEMENDAAL
H. van Bramerenstraat 9
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Heden nam de Here zacht en kalm tot Zich
onze lieve moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

BARTJE KORENBLEK
weduwe van Jacob Koren'bldk

in de ouderdom van 89 jaar.

Vorden, 25 april 1970
Huize ,,Nuova"
Correspondentie-adres:
weg 2, Vorden.

Uit aller naam:
J. Korenblek

t Zweverink, Zeis-

De overledene is opgebaard in de aula van
Huize ,,Nuova", Zutphenseweg Vorden.

De teraardebestëlling zal plaatsvinden op
woensdag 29 april a.s. om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Aanvang rouwdienst 12 uur in zaal Lettink

Voor verzorgen en aanleg van
tuin en plantsoen.

Levering van alle soorten strui-
ken, bloemen, sierheesters enz.

Tevens spuiten van onkruid en
ontgroenen van paden.

HET HOGE 50 - TELEFOON 1962

Concordia
HENGELO GLD

Onze eerste dansavond op zon-
dag was een groot sukses.

DAAROM GAAN WIJ DOOR

Dansen
op zondag 3 mei a.s. met

THE WOODPECKERS
op zondag 10 mei a.s. met

THE EVENING STARS

2 bars geopend

SFEERVOLLE VERLICHTING

Aanvang 19.00 uur

Sportmode 70
MET NIEUWE LEUKE

MODELLEN GEMAKKELIJKE

VRIJETIJDSKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Zojuist weer ontvangen een enorme
partij

WANDTEGELS
15 x 15 cm, kleur: ivoor en wit

l tot en met 200 stuks

22 CENT PER STUK
201 tot en met 500 stuks

19 CENT PER STUK
501 en meer
18 CENT PER STUK
(excl. BTW)

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

WENST U UW MEUBELEN
TE VERNIEUWEN
OF AAN TE VULLEN ?

Kom dan eens vrijblijvend bij
ons kijken.

U zult verstelt staan van onze
sortering.

Voor:

Kwaliteit, meer keus en
voordelige prijzen naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL 05752 1514

De zon laat verstek gaan
Maar nu

zonder zon
in 3 tot 5 uur mooi bruin met

Quick Tohning
lotion
van

COPPERTONE
Gratis proefflesje
bij aankoop van één flacon

Niet goed, geld terug
DROGISTEN

S
„Meu„e

J. M. van der Wal 6 Zn

gediplomeerd drogist

ZONDAG 10 MEI

Jioedecdoy
Veel extra's voor u en haar in deze bonte

reeks van moederdag aanbiedingen !

Vanaf nu, tot zolang er voorraad is.

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN:

Koffiekan koper-verchroomd, naadloos 39, —

Personenweegschaal 'Tornado' 39,95

Koffieservies 'Melitta' 9-delig

Medicijnkast zware uitvoering 33, —

Rolveget 18,95

Pedaalemmer met dekor

Isoleerkan televisiekan 13,95

Koekepan 'Skultuna' krasvast teflon vanaf

Blikopener 'Sesam' 7,50

Huishoudtang roestvr ij staal

Gas sudderplaat 3,45

Koelkast- of lunchdoos 2,10

Wijnglazen 6 stuks gilde 'leerdam' 8,10

Kop en schotels 3 stuks in kadoverpakking 6,95

54,—

48,50

59,50

49,95

Bakoven

Haardroogkap 'Philips'

Ventilatorkachel 2000 watt met snoer

Handmixer 'Tornado'

Koffiezetautomaat 'Philips'

Koffiemolen met echt maalwerk 'Tornado 47,50

Messenscherper 'Erres' 23,75

Strijkijzer lichtgewicht 'Tornado' 34,50

Koffiemolen 'Philips' - 'Tornado'

Theelicht schakelbaar

29,50

26,50

24,75

75,50

11,95
9,95

9,95

8, —

6,95

3,95

2,95

ƒ,25

6,95

4,25

72,50

49,95

42,50

35,75

34,50

32,95

79,95

79,95

76,50

73,95

WASSEN:

Volautomaat C.C. 1000 'Philips' 7099,—

Wasautomaat kombinatie 'Erres' 799, —

Volautomaat 'Erres' 695, —

Volautomaat 'Philips' 549,—

Volautomaat 'Marijnen' 499, —

Centrifuge 2800 toeren 749,—

Droogtrommel 'Philips' 345,— 299,—

Droogtrommel A. E. G. 549,— 455,—

Droogkast Thermia' 748,— 495,—

KOELEN-VRIEZEN-KOKEN:

Koelkast 'Marijnen' tafeimodel 150 Itr 345,— 249,—

Koelkast 'BBC' kastmodel 170 Itr 510- 299,-

Koelkast 'Philips' tafeimodel 140 Itr 229,—

Diepvrieskist 'BBC' 399,-

Fornuis 4 plaats met snelkookplaat 350, — 299, —

Vaat wasmachine 'Philips' 999— 799,—

TELEVISIE-RADIO:

Tafelradio Telefunken' met FM 198— 759,—

Draagbare radio 'Philips' 219, — 779, —

Draagbare radio 'Philips' 199,— 759,—

Stereo radio 'Telefunken' 553, — 475, —

Platenspeler 'Philips' 179— 759,—

Platenspeler 'Telefunken1 168, — 729, —

Grammofoonplaten Stereo langspeel 4,95

Bandrekorder 'Telefunken' kompleet 349, —

Bandrekorder 'Philips' 449,— 399 —

Televisie 61 cm beeld vanaf 499, —

TUIN ART! KELEN:

Motor gazonmaaier elektrisch Black en Dedker 729. —

Motorgazonmaaier 'Wolf' vanaf 255, —

Heggeschaar elektrisch Black en Decker 99, — 79, —

Graskantsnijder 13,95 9,95

Hark twaalf tands met Steel 8,25 5,60

Gereedschaphanger 9,20 5,30

Klimplantrek hout 5,95 3,95

Bloembak plastik 80 cm 5,10 3,50

Grasschaar 5,50 3,20

Rustig winkelen - Ruime parkeergelegenheid

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46



Kies uit onze grote
sortering:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

S i ga renmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Makelaars- en
assurantiekantoor

l VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

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

Te koop: Enige dragen-
de varkens, bijna aan de
telling. B. Rossel, Hilve-
rinkweg 3

Voor al uw
tuinonderhoud en
nieuwe aanleg
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

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

Maak na vast een af-
spraak voor het voorjaar
voor de aanleg van uw
tuin of het onderhoud
daarvan!
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Een Levi's „Crimper'
moet je knopen

Want dat is de originele blue
jeans, die je één maat groter
koopt. Daar ga je mee onder de
douche. Of je duikt er mee in
zee. Krijg je tenminste een broek
die precies zo „op maat" voor
jou gemaakt is, als een schilletje
voor een appel. Alleen moet je
'm wel knopen. Want Levi's
maakt nou wel zo'n krimpende
broek. Maar krimpende ritsen
bestaan niet.

Levi Strauss dealer:

Wapen- en sporthandel

Martens
sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

HAAL DE LEVI'S BROCHURE
70

Blauwe asbest golfplaten
uit voorraad leverbaar.

Uiterst scherpe prijzen

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

Kindersandalen
nu extra voordelig

Maten 23 tot en met 27
Maten 28 tot en met 31
Maten 32 tot en met 35
in rood en blauw

7,95
8,95
9,95

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

HYPOTHEEK
OP BESTAANDE PANDEN • OP NIEUWBOUWWONINGEN

INLICHTINGEN:
W. ter Haar, Hertog Karel van Gelrcweg 3
Vorden - Telefoon: overdag 05752-1541

BIJ HET BOUWFONDS BENT U VEILIG ONDER DAK! Bouwfonds

VOORJAARSKOLLEKTIE 1970
HERENKOSTUUMS
moderne dessins

reeds vanaf 149,00

LICHTGEWICHT KOSTUUMS
moderne kleuren

119,00

HERENKOLBERTS 59,00

HERENBLAZERS 89,00
donkerblauw, groen en bruin

PANTALONS
moderne kleuren

vanaf 27,50

TERLENKA REGENJASSEN
59,00

Komt u ook eens vrijblijvend kijken !

fafSchooldermdn
•̂̂ É̂̂  \ir\r\r*iir-r*itA x» t t r-i i i * i is

VOORHEEN A.G.MELLINK

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Ruime sortering in haag-
planten, heesters, bomen
en konifcrcn enz.

Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel

ÜI Hengelose-
weg l
tel. 1283

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

U zag het zelf
op de TV...

Behangen
is niet
moeilijk
meer!

Uffl&DOOKHEEFVER1

te koop bij:
i
SCHILDERSBEDRIJF

J.M.Uiterweerd
Telefoon 1523

Biedt zich aan:
net meisje 21 jaar als
hulp in de huishouding
ook voor halve dagen
I'iil. bureau Contact

Te koop 2 herdershonden
reu mot stamboom
13 mnd oud
G. H. Vreaman
Brg. Galléestraat l l
Vorden . Tel. 1454

Te koop zware biggen
}. W. Wesselink

't Elshof

4 gebruikte dames brom-
mers, kinderfiets 4-7 jr ,
jongensfiets 4-7 jaar,
meisjesfiets 7-10 jaar,
l herenrijwiel z.g.a.n.,
l gebr. solex
Rijwielbedrij f
TRAGTER
Zutphenseweg

Voor
Silvestertapijt

U K K N T I I K T VAN DK TV

NAAR

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Partij van de Arbeid
Al D l ' l J N c ; VORDEN

houdt op donderdagavond 14 mei
aanvang 8 uur in café De Zon
Zutphenseweg een

JONGEREN TEACH-IN
SPECIAAL

Jongeren, breng uw wensen en
klachten over de gemeente op
deze avond naar voren

Nutsgebouw
VORDEN

Donderdag 30 april

DANSEN
Muziek:
„THE MADDOXS'

Aanvang 19.30 uur

l)c kantoren der bank zijn op

DONDERDAG 30 APRIL
(Koninginnedag) en

DINSDAG 5 MEI
(Bevrijdingsdag)

gesloten

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

uw leverancier en vakman

(zie onze folder)

WONINGINRICHTING

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

Ons SI L VESTERtje /s nu al populair

Begrijpelijk! Je krijgt het gratis mee naar huis bij je woning-
inrichter. Dan kun je helemaal op je gemak uitkienen welk
tapijt in welke kamer het mooiste uitkomt. Alle gegevens
staan in 't Silvestertje. En wat vallen die prijzen mee!

ILYESTER
'n compliment voor uw smaak!



Tweede blad Contact 29 april 19 7O

^Kerkdiensten

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink Jeugddienst

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

DONDERDAG 7 MEI

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. H. Jansen

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

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)

30 april 's middags 12.00 uur tot 's avonds 23.00
uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
Zaterdag 2 mei van 's morgens 10.00 uur tot zon-
dag 3 mei 23.00 uur dr. De Vries, tel. 05752-1288
Dinsdag 5 mei van 's middags 12.00 uur tot
's avonds 23.00 uur dr. Lulofs, tel. 05752-1255
Donderdag 7 mei van 's morgens 8.00 uur tot
's avonds 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 zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) H87

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
Dinsdag 5 mei van 's morgens 7.00 tot 's avonds
19.00 uur J. Wechgelaer, telefoon 05752-1566

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.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren: Berendina Geertruida, dochter van Joh.
Kettelarij en H. J. Nijenhuis; Garrit Willem, zoon
van K. Ubink en G. D. Meuleribrugge.
Ondertrouwd: J. W. Hishink en G. J. Bosvelt; A.
H. Dolphijn en A. G. C. Lichtenberg.
Gehuwd: D. J. Beeftink en A. W. Eggink; P. B.
Dalebout en H. M. Roeterdin'k.
Overleden: B. Korenblek, 89 jaar, weduwe van J.
Korenblek.

JEUGDDIENST
HERVORMDE KERK VORDEN

op zondag 3 mei a.s. aanvang om
10 uur

Voorganger:
dominee J. C. Kra jcnhr ink

Thema:
„Als de ander er niet aan doet"

Medewerking verlenen:

„De Willibrord Singers" uit
Ruurlo (ca 40 leden met eigen
m uziëkbe geleiding)

ER IS OOK DIENST OM 8.30 UUR

Voorganger:.
dominee .1. (J. Krajenbrink

Thema:
Leid ons niet in verzoeking!
(6e bede uit het On/e Vader)

In tegenstelling met eerdere berichten zijn
wij

WOENSDAGMIDDAG 29 april

GESLOTEN
EN DONDERDAGMORGEN

30 april

GEOPEND

ALBERS SUPERMARKT
Telefoon 05752-1232 - Vorden

Vordense Honden Club
Het bestuur van de Vordense Hondenklub heeft
dit jaar weer grote plannen. Op Hemelvaartsdag
wordt de jaarlijkse Hondenralley gehouden, waar-
aan dke hondenbezitter kan deelnemen. De tocht
zal worden gehouden onder het motto 'Wandelen
met uw hond, goed voor beiden'. Juist in deze tijd,
waarin de mens haast geen beweging meer krijgt,
is wandelen uitstekend en niet zo'n grote inspan-
ning als bv hardlopen. Een unieke gelegenheid dus
voor de eigenaren van honden om met de hele
familie te gaan wandelen in de prachtige omgeving
van Vorden.
Verleden jaar was het aantal deelnemers meer dan
100 en viel het op, dat zo weinig deelnemers uit
Vorden kwamen. Uit alle windstreken (zelfs uit
Amsterdam) kwamen toen de deelnemers.
De fantastische route loopt dit jaar langs prak-
tisch onbekende paden en wandelwegen met veel
doorkijkjes en vergezichten. De start is bij café
Eskes in de Dorpsstraat vanaf 11 uur 's morgens
tot 2 uur 's middags, beurtelings worden de groe-
pen in tegengestelde richting uitgezonden.
Ongeveer halverwege de route wordt een verplich-
te rust gehouden, ditmaal op de deel van een boer-
derij, dankzij de medewerking van de betreffende
eigenaar.

VERSCHIJNING
CONTACT

Op veler verzoek komt Contact volgende
n'cek uit, dit in verband met Moederdag 10
mei.

De krant wordt dan woensdagavond in het
dorp bezorgt en vrijdag (postabonnecs).
De advertenties dienen dan uiterlijk maandag
4 mei binnen te zijn. Het is ook voor ons
moeilijk om alles op tijd op de post te krijgen
in verband met de vrije dinsdag en donder-
dag. Werk dus mee £± bezorg uw adverten-
tie op tijd. ^J

Redaktie

Nieuws van
de kerken
Vrijheid ook voor de ander.
Wat is er gehost en gejoeld en gedanst! We wa-
ren - eindelijk - vrij. Dat is nu 25 jaar geleden.
Reden om de vlag uit te siteken en de bloemetjes
buiten te zetten. Maar ook een reden om elkaar
eens even aan te kijken en te zeggen: Tja, da's
waar, dat is al weer 25 jaar geleden. Wat hebben
we met onze vrijheid gedaan'.
Er is ook reden et over eens om ons heen te zien.
En te 'konstateren, dat wij reden hebben om eens
een uitvoerig feestje te gaan bouwen. Maar dat
miljoenen er helemaal geen reden voor hebben.
Want zij zijn, op allerlei manieren, niet vrij!
Ze zitten vast. In gevangenissen en in koncentratie-
kampen. Of misschien is hun hele land één groot
koncentratiekamp. En ze worden gefolterd of ge-
marteld. Zij zijn verdreven en leven als vluchte-
lin'gen. Zij worden vanwege ras, geloof of huids-
kleur gediskrimineerd. Mensonwaardig is de da-
gelijkse strijd tegen de honger die voor duizenden
de enige vulling van het bestaan is: in leven blijven.
Dat zijn dingen, waar wij wel even aan mogen
denken als we de feestneuzen en de hoge hoeden
voor de dag halen! We hebben alle reden om feest
te vieren. Ons vaderland is nog verre van volmaakt
maar we zijn in el'k geval mensen in een vrij land.
Laat ons juist daarom denken aan de vrijheid, ook
voor de ander en er iets aan doen!
Ook in Vorden kunnen wij er iets aan doen. Laten
wij de viering van eigen vrijheid plaatsen in een
ruimere internationaal verbond.
Er zal een nationale aktie worden gehouden, ge-
richt op hen, die buiten onze grenzen onveldoende
mogelijkheden hebben zich in vrijheid te ontplooi-
en. Door middel van een aantal projekten is hier-
aan vorm gegeven:
a. Kinderhulpplan in India. Het gaat er bij dit plan
om het kind in al zijn ontwikkelingsfasen een max.
kans te geven op voeding, gezondheid en scholing.
b. Vluchtelingenhulp Vietnam., Soedan, Mozam-
bique.
c. kampagne tegen de rassendiscriminatie.
d. Stille hulp, aan politieke gevangenen en hun
gezinnen.
e. Steun aan Joodse immigranten.
Voor deze projekten is meer dan een miljoen gld.
nodig. Ook u kunt hieraan meedoen, door geld te
geven in de herdenkingsbijeenkomst op de avond
van 4 mei of door storting op giro 252424 'Vrijheid
ook voor de ander' Amsterdam.
Op 4 mei wordt er een stille tocht gehouden naar
de begraafplaats om te herdenken dat er velen voor
onze vrijheid vielen. Vertrek vanaf de NH kerk
om 7.25 uur. Daarna, om 8.45 uur zal de herden-
kingsbijeenkomst worden gehouden in de NH kerk
In deze bijeenkomst zullen spreken burg. van Arkel
rektor Pans en ds Jansen. Medewerking verleent
het Vordensen Mannenkoor.
Ook voor de jongelui, die de oorlog niet kennen,
is deze dienst van belang, omdat de vrijheid voor
de ander elk mens aangaat.

Heugavelttapijt
PRAKTISCH

VOORDELIG

EN DUURZAAM
(5 jaar garantie)

De Heugftdwüer voor Vorden en
omstreken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Piedro sandalen

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

HONDENRALLY
VORDENSE HONDEN CLUB

De Vordense Honden Club orga-
niseert op Hemelvaartsdag 7 mei
1970 wederom een

wandeltocht met honden
start vanaf 11 uur tot 14 uur bij
café Eskes Dorpsstraat Vorden.

Deelname voor leden 1,50 per inschrijving
niet-lcden 2,50 per inschrijving

WA
GO

LEN MET UW HOND
OOR BEIDE

STEMMEN
PER
VOLMACHT

Vergeet niet uw volmacht tijdig
dit wil zeggen vóór 20 mei aan te
vragen als u op 3 juni a.s. niet
/elf op de VVD kunt stemmen !

Inlichtingen bij:

Mevrouw Stenger, Wientjesvoortseweg 4
telefoon 6731

T. Tjoonk, Schimmeldijk 2, telefoon 1268
telefoon 1546

1). Bcssclink, l)L-ldcnscwcg 8, tel. 1700

Bevrijdingsfeest Hengelo Gld
DINSDAG 5 MEI

dansen
ZAAL LANGELER
ORKEST THE METEOORS

CONGORDIA
ORKEST Tl IE WANDERES

met cardanaandrijving
40 km per uur met voorvering

ƒ 479,00
Maak een proefrit bij

KIJVVIELBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg

P.S. DE SOLEX OTO IS NOG
STEEDS LEVERBAAR

A.S. WOENSDAG 29 APRIL
ZOLANG ER VOORRAAD IS

ORANJEBOLLEN
met rozijnen 1,25

MOORKOPPEN
(afgehaald winkel)
5 stuks voor 2,75

DAGELIJKS VERS „FIT"
EIWITRIJK BROOD
verpakt en gesneden 0,75

WITTEBOLLEN EN KRENTE-
BOLLEN (zuiver melkbrood)
LEKKER KRENTEN- OF
ROZIJNENBROOD
mooi groot brood voor 1,95

GOED DOORBAKKEN
MELKBROOD
bijzonder smakelijk

Op veler verzoek a.s. zaterdag
SLAGROOMTOMPOEZEN
5 stuks voor 2,25

Woensdag 29 april is onze winkel

de gehele dag open
Donderdag 30 april is onze winkel

de gehele dag gesloten

BAKKERIJ

Nieuwstad Telefoon 1384

dragees
— Versterkend

— Opwekkend

— Weerstand verhogend

Staalt zenuwen

Verbeterd stofwisseling
en spijsvertering

Puur natuur in dragees

DROGISTERU „De Olde Meulle"
J. M. van der Wal 6 Zn

gediplomeerd drogist

Oranjebal
OP 30 APRIL

aanvang 19.00 uur

ORKEST DE WOODPECKERS

Groot
bevrijdingsbal

OP 5 MEI

aanvang vanaf 3 uur

ORKEST DE WOODPECKERS

Cafè-restaurant

„'t Wapen van Vorden"
l . l'. SMIT

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

Martens
teeds dotltrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

Wanneer het mogelijk is, verzoeken wij u vriendelijk
uw kopie voor een advertentie of stukje nieuws nooit
aan twee zijden te beschrijven, aangezien dit organi-
satorisch moeilijkheden met zich meebrengt



f W
* A. T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Als het u niets kan schelen, wat u op de
vloer wilt leggen, dan . . .

moet u NIET bij ons zijn, want
wij willen u na vele jaren nog
graag van dienst zijn !

Daarom, wilt u een

duurzaam, gemakkelijk en
gezellig tapijt

Uw zaak

WONINGINRICHTING

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

Daar hebben ze verstand van tapijt,
al meer dan 40 jaar

Jioedecdoy
Maak moeder blij met een fijn cadeau !

Er zijn zoveel elektrische huishoudelijke appara
ten van klein tot groot waar moeder dolgelukkig
mee is.

Komt u eens kijken, wij demonstreren u
vrijblijvend •

ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
Vorden - Telefoon 1253

Terleka
damesjacks

2 zijden te dragen

nieuwste kleuren

slechts ƒ 39,50

RAADHUISSTR.. VOROEN

Vlotte damespump
open hiel en teen, in wit, blauw en rood

prijs slechts ƒ 14,95

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Adverteert in dit blad

Inwoners van Vorden!
Bezoekt vrijdag 15 mei a.s. de

meimarkt
tevens verloting

GROTE SORTERING IN DIV. ARTIKELEN

Bij een bezoek aan de markt behoort u wellicht
tot de gelukkigen die een attraktie ontvangen

Zie gratis lot in een volgend nummer

KUNSTSTOF KEUKEN
100 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 195,-
165 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 377,-
180 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad f 404,-
200 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 450,-

KEUKENBUFFET
bestaande uit: 2 onderkasten, 2 laden, l werkblad, 2 boven-
kasten,

Kompleet met ingebouwd stopkontakt en wekker,
100 cm breed, geen ƒ 320,-

BIJ ONS ƒ 230,-
(alle prijzen exclusief btw)

Ook leveren wij wandtegels en vloertegels, kranen, mengkranen
af voermateriaal, koperen buis, wastafels, en;, en;.

Dus alles onder één dak, wat een gemak! Bij:

DOE HET ZELF CENTRUM
Harmsen - Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

RUIME PARKEERGELEGENHEID 9

2 pakken Spar koffie

2 ROLLEN BESCHUIT

l BLIK FIJNE DOPERWTEN

l BLIK KIPPESOEP

69

van 110 voor 98

79

150 gram gebraden gehakt van 93 voor 79

10 SINAASAPPELS

l FLES SPAR SLASAUS

500 GRAM TOMATEN

Vacuüm rookworst

149

van 149 voor 129

89

van 115 voor 9o

4 BEKERS JAFFA DRINK

2 KG GOLDEN DELICIOUS (in draagtas)

2 REUZE ZAKKEN CHIPS

l PAK SPECULAAS

l BLIK PEREN

van 144 voor 109

119

149

van 100 voor 79

van 115 voor 89

Zwarte Kip wijnen

dfc
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

van 395 voor 298

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

TIMMERMAN
HALFWAS
EN LEERLING

Fa Platerink
Timmer- en aannemersbedrijf

BARCHEM
Sclhoneveldsdijk N 107
Telefoon 05752-6603

VOOR ECHTE

Luxaflex
zonnewering

NAAR UW DEALER

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

In verband met de feestdagen
deze maand

GEEN
KONTAKTAVOND

DE EERSTVOLGENDE KON-
TAKTAVOND IS NU 2 JUNI

KONINGINNEFEEST
HENGELO G

donderdag 30 april vanaf namid
's 7 uur

DANSEN

ZAAL LANGELER
Orkest:

THE FAVORITA'S

HEREN- EN JONGENS
HELANCA ZWEMBROEKEN,
SLIPS

NYLON ZWEMSHORTS
VAN SIR EDWIN

BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Zaterdag 2 mei a.s.

GROTE
KOEKAKTIE

georganiseerd door de

CJV jongens- en
meisjesvereniging

In verband met het 12V2-jarig jubileum van
on/c /;uik op l mei is de winkel na 6 uur

GESLOTEN

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Zondagmiddag 3 mei a.s.

VORDEN 3

aanvang 14.30 uur
Wie zal de bovenste plaats be-
reiken?

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Heel kilo vet spek 150
Verse worst 500 gram 260
Gehakt 500 gram 225
Haas-, rib-, schouder -
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 225
Boterhamw. 200 gram 80
4 pakken Treffer 100
Haantjes 325
Koffie 250 gram 165
Gym.vereniging Sparta
Ham 200 gram 150

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470


