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Donderdag 31 juli 1969
31e jaargang no. 18

Uitgave drukkerij Weevers v/h Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 . Tel. 05762-1404 . Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 10,— per jaar

Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 3 AUGUSTUS

Hervormde kerk
8.30 uur ds J. H. Jansen

10.00 uur de eerw. hr M. C. W. Smit, jeugddienst

Gereformeerde kerk
9.30 uur en 19.00 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)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond 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 J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

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

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

VAKANTIE BEGRAFENISONDERNEMING
HERV. DIAKONIE A. DE JONGE

van 25 juli tot 11 augustus. Voor sterfgevallen en
lijkauto tel. 05750-3479 te Zutphen of bij de heer
J. Pappcrse, Smidsstraat 13 te Vorden

BURGERLIJKE..
STAND

Geb.: Annemarie Wilhelmina Corine d. v. H. A. G.
Bello en M. J. Vliem, Annita Jöhanna d.v. J. J.
Spithoven en H. W. T. Hendriks-Fransen, Jurgei,
Alexander z.v. D. Volkers en G. J. Keizer, Jöhanna
Renate Gerdien d.v. D. J. Rouwenhorst en W.
M. Mullink.
Overleden: Ooms, Pieter, oud 88 jaar echtgenoot
van M. E. But.

NED. HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
zondag 3 augustus om 10 uur

Voorganger:

ccrii'. heer M. C. W. Smit

Thema:

'Qua Vadis - Waarheen gaat gij?'

KOMT U OOK?

65 jarig kuwelykófeeót

29 juli herdacht het echtpaar M. Gerrit-
sen-Schut de dag dat zij 65 jaar geleden in de echt
werden verbonden. Het bejaarde echtpaar resp.
89 en 85 jaar oud, geniet thans nog een goede ge-
zondheid en verblijft op de Wehme. De beide ech-
telieden ontbrak het deze dag niet aan belangstel-
ling.
De bruidegom werd 30 april 1880 te Apeldoorn
geboren. Na de lagere school doorlopen te hebben
kwam hij bij zijn vader in het bedrijf om tot schil-
der te worden opgeleid. Na de nodige vakkenn»>"
vergaard te hebben kwanm hij enige jaren later
bij de fa v.d. Wal in Vorden in dienst. Het loon
speelde ook toen al een voorname rol. De heer
Gerritsen verdiende bij v.d. Wal 10 cent per uur

maar aangezien hij bij de fa Jorissen 11 cent kon
verdienen, ging hij daarheen. Bij de fa Jorissen
bleef hij 31 jaar.
Het echtpaar Gerritsen heeft 2 kinderen waarvan
de zoon reeds is overleden, 6 kleinkinderen en 11
achterkleinkinderen, benevens 3 pleegkinderen nl.
de gezusters Hoegé die bij hun een liefderijk tehuis
vonden, zodat het nog steeds vader en moeder is.
Vele vrienden en bekenden kwamen het bruids-
paar hun gelukwensen aanbieden o.a. burg. van
Arkel en echtgenote, ds van Belzen, dr Lu lof s en
mej. Kugstra. Verder bestuursleden van het be-
jaardencentrum De Wehme, leden van de kerke-
raad der Geref. Kerk, mede bewoners van De
W^ehme enz.

GEZELLIGE BRADERIE DORPSSTRAAT
Het was maandagavond in^e Dorpsstraat te Vor-
den gezellig druk bij de ^Bperie die werd geoi
ganiseerd door de ZD winkeliers uit genoemde
straat. De diverse zakenmensen hadden stalletjes
geplaatst langs de weg. Er werden pannekoeken
gebakken, er was een pottenbakker, kortom er was
van alles wat. Het geheel^^rd op vrolijke wijze
opgeluisterd door een dr^^|rgel. Het ligt in de
bedoeling dat er heden wederom een braderie zal
worden gehouden.

Gevonden voorwerpen
Poppel gasaansteker, pr blauwe dameshandschoe-
nen, doublé dameshorloge met goudkleurige arm-
band merk Prisma, damesbril met donkerbruin ge-
vlamd montuur, bankbiljet van 5 gulden, dames-
polshorloge met zwart bandje merk Anker, bank-
biljet van 10 en 5 gulden, leesbril met goudkleurig
montuur in zwart plastik etui, pr zwarte rubber-
laarzen, 2 paar witte kindersokjes en geel badpakje
tennisvangnet, zwartlederen portemonnaie met rits-
sluiting waarin 13 gulden en enige bonnen.
Damespolshorloge doublé met zwarte band.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het groepsburo der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5
te Vorden, telefoon 05752-1230.

WEGENS VAKAN

gesloten
van 4 t. m. 16 augustus

Radio en
gaat gewoon door!

Klachten opgeven
tussen 8.00 en 10.00 uur
voormiddag

Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Misselijke grap
Het schijnt de laatste tijd in Vorden geregeld voor
te moeten komen, dat men de brandweer laat uit-
rukken voor een niet bestaande brand. Dit was ook
zaterdagavond het geval, toen tegen elf uur een
melding binnenkwam, dat er brand zou zijn bij de
boerderij De witte Olifant (fam. Kasteel) in het
buurtschap de Wiersse in de«gem. Vorden.
De brandweer rukte met groot materieel uit, maar
na een snelle rit naar de Wiersse bleek het slechts
loos alarm. Een der brandweerwagens werd zelfs
door de mist misleid, via het Linde ging deze on-
verrich terzake weer terug naar Vorden. Een enor-
me karavaan bromfietsers, autorijders e.a. volgden
de brandweer, bij een eventuele brand zou dit de
spuitgasten ernstig belemmeren in hun werk.
Degene (n ) die zo 'sportief' waren om loos alarm
te geven, mogen wel bedenken, dat hun misselijk
spel wel eens een spel met de dood kan zijn!

Geslaagd
Onze plaatsgenoten de heren J. Krijt en G. Koer-
selman slaagden dezer dagen voor het diploma café
en aanverwante bedrijven.

Concert Sursum Corda
De muziekvereniging Sursum Corda heeft de pa-
tienten van de verpleeginrichting Het Enzerinck
een paar gezellige uurtjes bezorgd door hen een
muzikale traktatie aan te bieden. Deze geste werd
door de patiënten bijzonder op prijs gesteld.

Orgelconcert

Evenals het vorige jaar zal de Rotterdamse orgelist
Dirk Jansz. Zwart ook nu een bespeling geven
op het fraaie orgel van de Hervormde Kerk te
Vorden. Het zal de bewoners van Vorden en om-
streken alsook de vele toeristen ongetwijfeld aan-
genaam zijn te vernemen, dat deze orgelbespeling
zal plaats hebben op donderdag 31 jul i a.s. des
avonds om 8 uur.
Dirk Jansz. Zwart zal bewerkingen van psalmen
en gezangen van de hand van zijn vader Jan Zwart
(1877-1937) ten gehore brengen, alsmede enkele
orgel werken van Bach, Handel, Boëllmann (Suite
gothique) en bewerkingen over koralen van leer-
lingen van Bach en van Karg Elert.
Het orgel van de Hervormde Kerk van Vorden
werd gebouwd in 1834 door de in zijn tijd be-
faamde orgelbouwer Lohman uit Groningen.
Het programma dat de heer Zwart zal uitvoeren
op dit klassieke instrument is tenvolle gesdhikt de
schoonheid en de klankvariatie ervan volledig te
doen uitkomen.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Benaming van wegen
Wij mogen ons gelukkig prijzen te wonen in een
gemeente waar men royaal kan zijn, niet op de
kleintjes behoeft te letten en ieder dubbeltje twee-
maal behpeft om te draaien en waar geld beschik-
baar is om te voldoen aan velerlei wensen.
Nu zijn wij weer verblijd met het feit, dat al onze
wegen, tot het kleinste snert zandwegje toe, namen
hebben gekregen en ruimschoots zijn voorzien van
dure naambordjes. Jammer echter dat van verschil-
lende van die namen nog nooit iemand heeft ge-
hoord en dat anderzijds algemeen bekende plaat-
selijke namen zijn vervangen door namen die ken-
nelijk zijn ontsproten uit het brein en de duim van
een van onze eminente dorpsplanologen. Zo heet
bv. in mijn omgeving de Dragondersdijk nu Zomer-
vreugdeweg. En de Vennedijk en Peppelendijk he-
ten nu samen Lieffrinkweg. Jammer van die oude
ingeburgerde namen.
Zou dat nog niet veranderd kunnen worden?
Dat kost natuurl i jk wel weer geld, maar zoals ik
al schreef, Vorden valt niet dood op een paar hon-
derd gulden of meer. De Vordense betalingsbalans
heeft toch blijkbaar een groot overschot dat weg-
gewerkt moet worden.

Hoogachtend,

W. A. van den Wall Bake

Uitvoering Algemene Bijstands-
wet in de gemeente Vorden

In verband met de verhoging van het wettelijk mi-
nimum loon tot f 145,80 per weck, zijn de normen
voor de verlening van financiële bijstand aange-
past, zulks met ingang van 30 juni 1969.

De normen zijn nu als volgt:
a. Voor een gezin zonder kinderen ƒ 88,85 te ver-
meerderen met de verschuldigde woonkosten en
de ziekenfondspremie.
b. Voor een gezin met minderjarige kinderen, die
voor kinderbijslag in aanmerking komen of zouden
komen:
Gezin met l kind: f 90,65 te vermeerderen met de
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag.
Gezin met 2 kinderen: ƒ 92,30 te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag.
Gezin met 3 kinderen: ƒ 93,90 te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag.
Gezin met 4 kinderen: ƒ 96,— te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag.
Gezin met 5 kinderen: ƒ 96,— te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag.

Voor een onvolledig gezin:
met l kind: ƒ 77,30 te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag,
met 2 kinderen: f 78,95 te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag,
met 3 kinderen: ƒ 80,55 te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag,
met 4 kinderen: f 82,65 te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag,
met 5 kinderen: ƒ 82,65 te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbijslag.
d. Voor een alleenstaande met eigen huishouding
en huisvesting: f 62,20 te vermeerderen met de ver-
schuldigde woonkosten en ziekenfondspremie.
e. Voor een alleenstaande zonder eigen huishou-
ding en huisvesting: f 62,20 te vermeerderen met
f 18,30 en de ziekenfondspremie.
De bedragen voor vrijlatingen ten aanzien van ver-
mogen (spaargelden, onroerende goederen, effek-
ten enz.) zijn niet veranderd.

Stichting Diak. Maatsch. Werk
Per l juni j . l . is als leidster van de Gezinsverzorging
in dienst van onze Stichting gekomen mej. H. M.
Lenselink. Mej. Lenselink die woonachtig is in
Hengelo G zal derhalve de aanvragen voor de Ge-
zins en Bejaardenhulp behandelen en leiding geven
bij het verstrekken van daadwerkelijke hulp.
Deze aanvragen moeten dus in het vervolg bij haar
en niet meer bij mej. Kersten worden ingediend,
voor nadere bijzonderheden mogen wij verwijzen
naar de eerste kolom op het 1ste blad van Contact.
Mej. Kersten zal in de toekomst volledig haar aan-
dacht kunnen geven aan alle problemen die liggen
op het terrein van het Maatschappelijk Werk.
Wij vertrouwen dat door de aanstelling van mej.
Lenselink de beide onderdelen van het werk van
onze Stichting, ook in de toekomst, in overeenstem-
ming met onze doelstellingen volledig tot hun recht
zullen kunnen komen.

,,De zingende zaag"
Op een te Zelhem gehouden talentenjacht, uitge-
schreven door de plaatselijke middenstand, behaal-
de onze plaatsgenoot de heer J. Florijn met zijn
„zingende zaag" een 2e prijs. Er waren 10 deel-
nemers.

Achtkastelentocht
Deze week namen 136 personen aan de Achtkaste-
lentocht deel. Burg. van Arkel fungeerde als gids.
De avondwandeling met de heer Offereins als gids
trok 16 deelnemers.

„De Snoekbaars"
Aan de derde onderlinge viswedstrijd van de hen-
gelaarsvereniging 'De Snoekbaars' werd door 31
personen deelgenomen. In totaal werden 30 vissen
gevangen met een totale lengte van 597 cm.
De wedstrijd vond plaats in de Baakse Beek.

Diplomazwemmen
Zaterdag 2 augustus zal er in het zwembad 'In de
Dennen' gelegenheid zijn tot het behalen van een
zwemdiploma. De examens die deze dag worden
afgenomen hebben berekking op diploma A-C-D
en E kandidaten voor diploma B komen later aan
de beurt.

Autoverhuur
(zonder chauffeur)

HET ADRES:
GROOT JEBBINK ,
Starinpstraat 9

Telefoon 1306

VERSE KIP

2,98 per hele kg

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Hengelosew. l
telefoon 1283

SUPERBENZINE
53 CENT

KEUNE Industrieterrein

VOOR

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden



SUPERMARKT
PRESENTEERT

* Kwaliteit

Service

Lage prijzen

Uit de.
SLAVINKEN

3 stuks

500 gram

98
178

RUNDERROLLADE
iets doorregen 500 gram

EEN HEEL KILO
slechts

Koud voor de boterham, heerlijk!

698

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

Paarderookvlees
Zure Zult
Gekookt mager spek
Boterhamworst

100 gram 75
150 gram 59
1 50 gram 98
150 gram 55

Macaronie
2 x 500 gram nu

Vermicelli
2 x 500 gram nu

110
110

Bij f 10,— boodschappen

l LITERBLIK

Periiken

COLOMBO

Koffiemelk
literfles 1060 gram

INSTANT PUDDING 3 pakjes 99

PUDDINGSAUS div. smaken 2 flesjes 89

Superunie roodmerk KOFFIE per pak 1.59

elk 2e pak 1.15« 4 É
ELMOES literblik 79

elk tweede blik 49

GE INSFLES

Appelsap

-KI rWEIIDE ES

BLOEMENAARDE per zak 49
elke 2e zak slechts

INGEDIKT APPELSAP
DIXAP van f 2,- nu 169

eft pt utfc
BLOEMKOOL

SLA

TOMATEN

SPERCIEBONEN

RODE KOOL

PERZIKEN

per stuk 89

2 kroppen 55

kilo 95

kilo 79

panklaar 500 gram 35

10 stuks voor 179

LIMONADESIROOP
frambozen of sinaasappel 89

Magere chocolademelk

SOEPBALLETJES

per fles 79

2 blik 1.19

Piek AFWASMIDDEL literflakon 98
elke tweede flakon 49

OMO in handige koffer

met gratis een grote plastik emmer

179
ROZIJNEN CAKES
zolang de voorraad strekt

ANANAS

ENGELS DROP

6 stuks 79

literblik nu 1.09

grote zak 89

Gilda super Hollands roem
heerlijk fris snoepje

grote zak slechts 89

TOFFEE MELANGE grote zak 89

Druivensap
wit of rood

gezinsfles

van 1.49 nu

IOS

DONNA ROSA

of

MUSKATELLER

zoete

Importwijn
1,6 liter

van 3,75 nu

325
m a a a a a a a i

Grote j a m pot

Knakworst
8 stuks van 1.15 nu

HEERLIJK GEBAK

Wiener
vruchten-

punten
6 stuks

SPRINKLETTES

Chocolade
hagelslag

zak 450 gram



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte
van ons dochtertje
en zusje
Johanna Renate Gcrdicn
(Renate)

D. J. Rouwenhorst
W. M. Rouwenhorst-

Mullink
Frank

Vorden, 24 juli 1969
de Stroet 18

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij onze 'hartelijke
dank.

Henk Velthuis
Bea Velthuis-Aalderink
Vorden, juli 1969
Dorpsstraat 9

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons 40-
jarig huwelijk ontvangen
betuigen wij onze
hartelijke dank.
A. Dimmendaal
W, H. Dimmendaal-

Pardijs

Vorden, juli 1969
D 160

Mahonie linnenkasten
af gelakt 100 cm breed

hang-leg

nu slechts f 120,-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: partij roggestro
hoge druk balen
H. Havekes - Linde
E 26 tel. 6621

Binnenkort roggestro te
koop bij J. A. Berenpas
D 11 l - Mossel

Beton- en uitgewas-
sen betontegels

Uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop nieuwe aardap-
pelen (Parel)
gebr. Kettelerij
Zutphensew. 54 tel. 1508

Gevraagd:
een tweepits gasstel
mej. C. Gijsen, na 6 uur
Nieuwstad 17

Bij inschrijving te koop
2/2 ha rogge. Briefjes
kunnen worden ingele-
verd t.m. zaterdag 2 aug.
bij A. Hissink
C 100 - Vorden

Te koop: Union Roulet-
O-matic volautomatische
bromfiets, zo goed als
nieuw! Kleur zwart. Door
bijzondere omstandighe-
den voor een zeer aan-
trekkelijke prijs.
Insülindelaan 19

Te koop gevraagd:
beslist zeer ruime woning
in Vorden, liefst vrij-
staand, moet spoedig te
aanvaarden zijn.
Ander pand op gunstig
punt als ruilobjekt
beschikbaar.
F. J. Mengerink
Insülindelaan 19

Autospuitbussen

honderden kleuren

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Te koop: z.g.a.n. olie-
kachel (haard model, l
oliekachel (ouderwetse
potkachel) l olietank
1200 Itr, 15 mtr koperen
leiding - J. A. Norde
Wilhelminalaan 5

Te koop: 5 jonge goud-
fazanten - A- J- Aberson
Enkweg 16 Vorden

Te koop: een neurende
MRIJ vaars a.d. telling
9 augustus
Steenblik - Delden

Keukenkasten
Tienerkasten

Hang-legkasten
uit voorraad

leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

-, ver^- en

UITERWEERDNAAR VERFSPECIAALZAAK

onbetwist, de verfspecïalïst
Ruurloseweg 35 Telefoon 05752-1523

Tijdens de bouwvakvakantie is onze winkel geopend

Enorme sortering
Billijke prijzen

.

WIM RUESINK

en

LIDY PARDIJS

geven u, mede namens de ouders,
kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op donderdag 7 augustus
om 2 uur in het gemeentehuis te
Dinxperlo.

Huwelijksinzegening door de
Weieerwaarde Heer Ds. B. M. ,
ter Haar in de Ned. Herv. Kerk ?
te Dinxperlo om 2.30 uur.

Dinxperlo, Dr. v.d. Meerstraat 5

Vorden, Burg. Galléestraat 17

juli 1969

Toek. adres: Churchillstr. 23, Dinxperlo

Gelegenheid tot feliciteren van 4 tot 5.30 uur <
in zaal Vrieze te Dinxperlo.

JAN MEMELINK

en

:|- GERKE BIJENHOF

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking DV zal plaats vinden op vrijdag
8 augustus a.s. om 13.30 uur ten ge-
meentehuize te Hengelo G.

Kerkelijke inzegening om 14 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Hengelo G, door de
Weieerwaarde Heer Ds van Thiel.

Hengelo, juli 1969
Vordenseweg 9 - Hummeloseweg 7

Gelegeriheid tot feliciteren van 15.30 tot <
17 uur in zaal Concordia - Hengelo G.
Toekomstig adres: Vordenseweg 7,
Hengelo G.

t

Heden overleed, nog vrij onverwacht, voor-
zien van de H. Sacramenten der Stervenden,
onze geliefde Man, Vader, Behuwdvader en
Opa

WILHELMUS HERMANUS DERKSEN

echtgenoot van Johanna B. Koman

in de leeftijd van 74 jaar.

Uit aller naam:

Zutphen: J. B. Derksen-Koman

Zutphen, 27 juli 1969
Huize St. Elizabeth

De Plechtige Uitvaartdienst vindt plaats op
woensdag 30 juli 1969 om 10 uur in de Kapel
van Huize St. Elizabeth te Zutphen, waarna
begrafenis op de Oosterbegraafplaats aldaar.

De overledene is opgebaard in aula van de
Verenigde ziekenhuizen, Martinetsingel te
Zutphen. Bezoekuren van 11-12 17.00-19.00
uur.

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
innig geliefde zuster

JENNEKEN LINDENSCHOT

wed. van G. J. van Ark

in de ouderdom van 80 jaar.

W. Lindenschot
Gerd. Lindenschot

Vorden, 29 ju l i 1969

\Vcgcns sterfgeval gesloten
zaterdag 2 aug. van 11 uur v.m.
tot 3 uur n.m.

KLUVERS
DIERENSPECIAALZAAK
Zutphenseweg - Vorden

Heden werd van ons weggenomen onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

JENNEKEN LINDENSCHOT

weduwe van G. J. van Ark

op de leeftijd van 80 jaar.

Namens de familie:

Vorden: J. F. van Ark
J. van Ark-Kluvers

Vorden: J. H. Norde-van Ark
D. Norde

Vorden: G. van Ark
G. J. van Ark-Berenpas

Colmschate: G. J. Maalderink-van Ark
E. Maalderink

klein-
en achterkleinkinderen

Vorden, 29 juli 1969
D 47 Wildenborch

De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag
2 augustus op de Alg. Begraafplaats, Vorden
om 13.00 uur.

De overledene is opgebaard in de aula van
het Alg. Ziekenhuis te Zutphen. Bezoekuren
van 11.00-12.00 en 17.00-19.00 uur.

WIJ GAAN MET

VAKANTIE

t van 4 t.m. 9 augustus

Weustenenk

De speciale verfwinkel op 't Hoge

M. riARMSMA
Dierenarts

\

afw e z i tj
van vrijdag l augustus 7.00 uur
tot woensdag 20 augustus 7.00 uur

Praktijk waarneming:

]. WECHGELAER, telefoon 05752-1566

GESLOTEN

van 30 juli tot 1 1 augustus

Noodgevallen: telefoon 6671

Fa. J. J. Slager
Burg. Galléestraat Vorden

Kom vrij kijken,
keuren en kiezen uit

honderden bankstellen

huiskamers,

slaapkamers enz.

WILT U VRIJBLIJVEND

INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor Vorden en
omstreken

de heer Aernds

B. v. Hackfortw. 21, Vorden, tel. 05752-1909

voor internationale meubelen

Zutphen Deventer

PAK SPAR-KOFFIE van 170 voor 159
ZAK CHIPS van 109 voor 98

CASSELERRIB 100-gram voor 99

2 TABLETTEN CHOCOLADE van 130 voor 98

POT SPAR-PINDAKAAS van 118 voor 98
SPERCIEBONEN l blik voor 75

ZAKJE FILTERZAKJES voor 59 en 69

FLES BEAUJOLAIS van 385 voor 298

BLIK HARING IN SAUS van 89 voor 79

2 ZAKJES ANANASGRIES van 144 voor 129

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

uw
Dames- en herenpantalons,
-shorts en -spijkerbroeken

Heinzelman sweaters
velours, met lange en korte mouw

Helanca trainingspakken
voor camping en sport

Pullovers, colpulli's, vesten
en truien

Noorse kousen en sokken

Camping-Gaz
voor verlichting, verwarming en koken.

Strand- en windschermen
met stalen stokken

Lichtgewicht slaapzakken
acryl- en terlenkavuüing, moderne dessins.

Rubber luchtbedden
in de topmerken SEMPERIT en PALM A
getest door de ANWB en Konsumentenbond
als de beste en sterkste.

Mepal lenteservies
nu ook in carnaby-kleuren.

Kampeerstoelen, lig- en
kampbedden
gemakkelijk opvouwbaar, lichtgewicht,
prachtige dessins

Lakjassen en -jacks

Zeiljack's, anoraks, poncho's
fietscapes
Je nieuwste kleuren, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN
van 4 t. m. 9 augustus

Verfhandel

Insülindelaan 5 telefoon 1567

Vloerbedekking
vinyl op vilt

2 meter breed
slechts f 5.75 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen



WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 2 t.m. 9 augustus

SMEDERIJ LETTINK

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van maandag 4 augustus
t.m. zaterdag 9 augustus

5000 m
BOORDEVOL
MET
WOON IDEEËN!!!

WILT U VRIJBLIJVEND
INLICHTINGEN ?

Belt u dan even naar onze ver-
tegenwoordiger voor V orde n en
omstreken

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21, Vorden, tel. 05752-1909i uinm M

RAADHUISSTR.. VORDEN

Midzomer voor internationale meubelen

karnaval Deventer

'DE DEURDREAJERS'

Zaterdag 2 augustus
TIJDENS DE BOUWVAKVAKAN-
TIE ZIJN WIJ NORMAAL

a.s. - 19.30 uur

Muziek

'de Prinsenkapel'

Zaal Schoenaker

Kranenburg

GEOPEND

DOE-H ET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

met medewerking van

Prins Cornelis de Eerste en gevolg!

Vakantie
van 4 aug. t.m. 11 augustus

TEN BRINKE
Zutphenseweg

WIJ GAAN MET

VAKANTIE

van 4 t. m. 1 1 augustus

Hercnkapsalon

Dorpsstraat Vorden Tel. 1984

Vakantie aanbiedingen

Terlenka kinderjurkjes
f9,95

Badstof kinderjurkjes
f 12,95

Dames blouses
f7,95i

Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Koelte
te koop
TAFELVENTILATOR

Erres f 25,-

Hitteprijs f 19,95

KOELKAST
inhoud 160 liter

fa Drie sterren vriesvak - 18° C
fa Geschikt voor het maanden-

lang bewaren van diepvries-
produkten

•fa Volautomatische ontdooiing

Hitteprijs f 375,-

DIEPVRIESKIST
inhoud bijna 200 liter
Merk BBC (Sigma)

Hitteprijs f 399,-
U kunt het zien in onze winkel en showroom

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

ÖEGftüK
aluminium jaloezieën

ƒ 20,— per m- plus ƒ 25,— foor het mecha-
nisme. 5 jaar schriftelijke garantie.

Het adres:

SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD

Ruurloscweg 35

NU OOK VOOR

TROPISCHE VISSEN
naar

DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 3 t. m. 9 augustus

Pedicure- en rep. afdeling
t. m. 16 augustus

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 . Vorden

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Snijworst
Hamkaas

500 gram 2,25
500 gram 2,60

100 gram 35
100 gram 60
100 gram 60

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

Alpensnitsels
Slavinken
Sausijsjes
Biefstuk

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 _ Tfilef'Vïn 1470

Orienterings-
avonüwandcling

zaterdag 2 augustus a.s.

Start bij cafc
't Wapen van 't Medler

Opgave vanaf 18.30 uur

Zaklantaarn meebrengen s.v.p.

Na afloop gezellig dansen
VOOR DE DEELNEMERS

meubelen hoeven niet
duur te zijn!

kom ook genieten van
een alles omvattende
meubelkollektie!

5000 m showrooms
Profiteer van onze recht-
streekse meubelimport uit
Duitsland, Italië, Frankrijk en
Denemarken!
Onre vertegenwoordiger
voor Oost-Nederland

de heer Aernds
B. v. Hackfortw. 21, Vorden, tel. 05752-1909

geeft u geheel vrijblijvend
verdere inlichtingen!

D. v. Hackfortw. 21, Vorden, tel. 05752-1909

entrum
voor internationale meubelen

Zutphen Deventer

VVV Vorden

Doordat er hedenmorgen rouwadvertenties binnen-
kwamen was het niet mogelijk al het nieuws te plaat-
sen en voor 6 pagina's was te weinig copij dus deze
week een enkel blad.

GROENE KRUIS
VORDEN A

Wij nodigen de leden uit voor een

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op donderdag 14 a^^stus a.s. des avonds om
half negen in het ^Mjkgebouw aan de Burg.
Galléestraat te Vorden.

Agenda:

Opening

Notulen

Goedkeuring nieuwe Statuten
en reglement

Rondvraag

Sluiting

Achtkastelendorp

ZOMERPROGRAMMA 1969

Donderdag 31 juli
Orgelconcert in de Herv. kerk te Vorden
door Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam
van 8-9 uur.

Donderdag 7 augustus
Pannekoekeneten bij boerderij 'Het
Schimmel' m.m.v. de boerenkapel en de
folkloristische dansgroep 'De Knup-
duukskes' aanvang 8 uur.

Elke maandagavond
Avondwandeling, vertrek vanaf Kerk-
plein in juni en juli om 7.30 en in augus-
tus om 7 uur, laatste wandeling 25 aug.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel. Vertrek
1.30 uur vanaf Kerkplein, laatste tocht
27 augustus.

Zomer tentoonstelling schildershuis Blaauboer
van l juli tot l oktober. Geopend alle werk-
dagen van 10.00-17.00 uur en zondags van
14.00-17.00 uur.

Zwembad ,,In de Dennen" geopend in de
maanden juni t.m. augustus van 7.00-20.00
uur en zondags van 14.00-18.00 uur.

Inlichtingen bij het sekretariaat VVV siga-
renmagazijn Eijerkamp, Zutphenseweg 2 te
Vorden, telefoon 1386

Voor vakantie-kleding groot of klein
moet men bij HELMINK zijn!

BAKKERSVAKANTIE

Vanaf a.s. maandag 4 augustus tot en met zaterdag 9
augustus zijn wegens vakantie gesloten de bakkerijen

Van Asselt
en Kerkhoven

De werkende bakkerijen bezorgen normaal door, dus kunt u uw
brood bezorgd krijgen.

De Vordense bakkers

Wapen- en sporthandel

Martens
tieedt doeltreffend'

Te koop: jonge duitse
staande langhaar. Geen
luxe prijs. Te bevragen:
tel. 05752-6637

Retexturingsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
De vakantie is voorbij.
Wij beginnen weer met
frisse moed. Als speciale
reklame reinigen wij deze
maand
rokken voor de halve prijs
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a

Te koop g.o.h. meisjes-
fiets 12-16 jaar, gymrin-
gen met touw, haken
H. Jansen D 137 b
Kranenburg - Vorden

Te koop plm. 30 are
rogge. Almenseweg 52

Te koop dragende maal
en een dikke maal
H. J. Rietman Geesink-
weg 15 - Warnsveld

DIESELOLIE
zomcrprijs 13 cent

KEUNE

PETROLEUM
zomer prijs 12 cent

KEUNE

CEMENT
vanaf f 3,85 per zak

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Zutphenseweg - Vorden

Zoekt u voor uw geld een
VEDLIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

7y2% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

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

ZONWERING
Aluminium
jalouziën

5 jaar schriftelijke
garantie

Levertijd plm. l week

Zeer voordelig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen


