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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 120586V

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

(Voortzetting serie kerkdiensten over de 7 brie-
ven uit openbaring 2 en 3: 4e brief aan Zyatira)

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. D. C. Tiemens te Apeldoorn

19.00 uur ds. D. C. Tiemens te Apeldoorn

predikant voor de arbeid onder de bejaarden en
chronische zieken in de verschillende verpleegin-
richtingen in de classis Apeldoorn

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 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 zaterdagavond tot maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 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, 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 feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

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: Geen.

Ondertroun'd: H. J. During en G. Buis; G. van
Zeeburg en A. J. Janssen; H. J. A. Mombarg en
M. C. Haverkamp.

Gehuwd: B. Koerselman en B. B. M. Pardijs; J. W.
Bloemendaal en A. C. Besselink; T. J. Wolting
en W. J. Wedigelaer

Overleden: Geen.

Oranjefeest Medlertol
Aan de Medlertol werden vrijdag en zaterdag jl.
weer de traditionele Oranjefeesten gehouden, wel-
ke door de gehele bevolking in grote eendracht
werden gevierd en dank zij het gunstige weer druk
werden bezocht. De deelname aan de volks- en
kinderspelen was zelfs groter dan verleden jaar.
Het feest begon vrijdags al voor de kinderen van
de o.l. school Linde, die hun jaarlijkse schoolfeest
vierden. In samenwerking met de ouderkommissie
had het onderwijzend personeel een leuk program-
ma opgesteld van allerhande nieuwe kinderspelen,
waarbij tussen de diverse spelletjes door getrak-
teerd werd op broodjes, ranje, chocolade enz. Ook
konden zij naar hartelust draaien in de mallemolen.
Voor de winnaars van de kinderspelen waren er
mooie prijsjes beschikbaar gesteld.

Vrijdagavond werd in de feesttent achter café
Eykelkamp een vrolijke avond verzorgd door de
muziek- en cabaretgroep De Schaddenstekkers uit
Ruurlo. De feestkommissie had op deze avond spe-
ciaal de bejaarden van De Wehme en van de ver-
pleeginrichtingen Het Enzerinck en Villa Nuova
uitgenodigd, die gedeeltelijk per bus en per auto
werden gehaald en weer thuis gebracht. Zij en de
vele andere belangstellenden hebben van een kos-
telijke avond genoten. Voor de pauze traden De
Schaddenstekkers op als boerenkapel in Achter-
hoeks kostuum en speelden diverse nummers, met
solozang van mej. Rouwenhorst en een geslaagde
trompetsolo van de jeugdige 'Wim. De diverse
schetsjes en de konference tussen de bedrijven
door deden het uitstekend bij het publiek. Na de
pauze trad 'het Ruurlose gezelschap op als Tiroler
kapel en kreeg telkens luid applaus voor de ver-
schillende nummers.

Voorzitter Van Bruggen, die in zijn openings-
woord speciaal naar voren bracht dat men ter ge-
legenheid van het feit dat de heren H. Bogchel-
man en E. Gotink 25 jaar kommissielid waren, de
Ruurlose Schaddenstekkers had geïnventeerd,
stak na afloop zijn waardering voor de vrolijke
avond niet onder stoelen of banken. Vooral ook
namens de bejaarden die kostelijk genoten hadden
dankte hij De Schaddenstekkers.
Het eigenlijke Volks- en C^fcjefeest begon zater-
dagmorgen al in de vroeg^^chtenduren. Burge-
meester Van Arkel knalde bij het vogelschieten
het eerste schot af, gevolgd door de schuttersko-
ning van 1969, de 'heer G. Kornegoor uit Ruurlo.
De 62 deelnemers 'kwamen allen bijna driemaal aan
de beurt voordat de heer H.^^uwmeester uit Ruur-
lo het koningsschhot losteiWvïet een welgemikt
schot stortte de vogel naar beneden. De deelname
bij het schijf- en belschieten dat ook in de morgen-
uren werd gehouden, was zeer groot.
's Middags om 2 uur verrichtte voorzitter Van
Bruggen de officiële opening. Hij was verheugd
de muziekvereniging Concordia, die al meer dan
40 jaar haar medewerking verleend, te mogen be-
groeten, waarbij de in fraai tenue gestoken jeugd-
drumband. Men vertrok hierna in optocht naar
het feestterrein. Er was veel animo voor de volks-
en kinderspelen. Het aloude dogcarrijden voor da-
mes, het doeltrappen, briefposten, korfballen e.a.
spelen bleken erg in trek getuige het grote aantal
deelnemers. De nieuwste attraktie, het flessengooi-
en, was waarschijnlijk vanwege de hoofdprijs, een
transistorradio, een der grootste trekpleisters.

Bij de kinderspelen waren er allerlei leuke spelle-
tjes uitgedacht. Voorzitter Van Bruggen reikte in
café Eykelkamp de prijzen van de volksspelen uit.
Eerst werd de scnutterskoning 1970 gehuldigd t.w.
de heer H. Bouwmeester op wie hierna door Con-
cordia een driewerf hoera werd uitgebracht. De
voorzitter dankte Concordia voor haar muzikale
medewerking.

Het feest werd nadien voortgezet op het feestter-
rein waar de exploitanten van diverse vermake-
lijkheden goede zaken deden. Het Oranjefeest aan
de Medlertol, dat voor de 44e maal werd gehouden
was in alle opzichten een sukses.

0,95
0,98

3,98
2,75
2,60

Donderdag

500 gram
speklappen
3 Hamburgers
3 Gelderse schijven

Vrijdag en zaterdag
500 gram riblappen

500 gram runderlappen

500 gram verse worst

Voor de boterham
750 gram gebraden gehakt 0,68
150 gram leverkaas 0,89
150 gram pckelvlccs 0,93
150 gram boterhamworst 0,68
250 gram leverworst (stuk) 0,88

Rund- en varkensslagerij

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

Diplomazwemmen
In het zwembad ,,In de Dennen" te Vorden wer-
den wederom zwemexamens afgenomen. Van de
44 door badmeester Verstoep en daarbij geassi-
steerd door mej. T. Oonk, voorbereide C-kandida-
ten slaagden er 38, terwijl van de 19 D-kandidaten
er 18 met goed gevolg het examen aflegden. Na-
mens de KNZB was de heer Wilgenhof bij deze
zwemexamens aanwezig.

Nutsfloralia
1P25-1970, voor de 45e keer organiseert Nutsflo-
ralia op 18 en 19 september a.s. haar jaarlijkse
bloemententoonstelling. Hoevele bloemenliefheb-
bers zullen in deze 45 jaren genoten hebben van
alle aktiviteiten van deze vereniging, t.w. de uit-
gereikte stekplanten, de cursus bloemschikken en
ten slotte de bloemententoonstelling.
De laatste trekt elk jaar een groot aantal bezoekers
zelfs mensen van buiten Vorden komen een kijkje
nemen.
Als bijzondere attraktie heeft de heer Klein Hane-
veld uit Aalsmeer toegezegd een prachtige inzen-
ding bloemen te verzorgen. De kapaciteiten van
deze kweker kennende geldt hier, goede wijn be-
hoeft geen krans.
Aan de tentoonstelling zijn enkele attrakties toege-
voegd, kom vooral een kijkje nemen, het is zeer de
moeite waard. (Zie de advertentie in dit blad.)

Fokveedag Wildenborch
De jaarlijkse Fokveedag in de Wildenborch is bij-
zonder goed geslaagd; behalve een ruime aanvoer
- ruim 100 stuks - en fraai zomerweer, was de jury
erg tevreden over de verschillende inzendingen.
Bijzonder goede resultaten waren er in rubriek 2:
koeien geboren van 15 nov. 1963 t.m. 7 nov. 1964,
die als de beste klasse uit de bus kwam met liefst
zes eerste prijzen.
Deze traditionele veekeuring werd gehouden op
het terrein van de heer G. J. Dijkman. Keurmees-
ters waren de heren H. J. ter Meulen en J. M.
Benink. Er werd gekeurd in 12 rubrieken.
De wisselbeker door d|^ereniging beschikbaar
gesteld voor de beste gro^^melkkoeien, rubriek 11
(kollektie 3 stuks van één eigenaar) ging voor de
tweede maal naar de heer A. J. Oltvoort. De jury
beoordeelde de groep van de heer Oltvoort als de
beste uniforme groep koeien.
De wisselbeker van de KjÈjO te Vorden e.o. welke
beschikbaar was gestelcS^oor de beste kollektie
pinken kwam voor het eerst in het bezit van de
heer B. F. Bennink.
Kampioen 1970, de beste melkgevende koe, werd
een inzending van de heer G. J. Dijkman t.w. num-
mer 8 in rubriek 2 „Gozien" (koeien geboren van
15 nov. 1963 t.m. 7 nov. 1964). Deze koe verwierf
tevens de kwalifikatie koe met de beste uier, waar-
voor twee medailles beschikbaar waren gesteld.
Reserve-kampioen 1970 werd eveneens een inzen-
ding van de heer Dijkman in rubriek l (koeien
geboren van 18 juli 1959 t.m. 11 nov. 1962) te
weten nummer 7 ,,Geesje".
Bij het jongvee ging in rubriek 7 nummer 70 te we-
ten ,,Henriëtte" van L. H. Visschers strijken met
de titel kampioen pink.
Voor alle kampioenen waren er wisselbekers en-
of medailles. De dieren die met een eerste prijs wer-
den bekroond, kwamen in aanmerking te worden
doorgezonden naar de fokveedag te Hengelo G.

'

Nationale Reclassering
Reclasseren is het voorkomen van kriminaliteit of
het terugvallen daarin. Wat is de bedoeling van
reclassering?
De bedoeling is, dat een man of vrouw, die zijn
of haar straf heeft ondergaan, weer wordt opge-
nomen in de gemeenschap; dat zij weer geholpen
worden aan werk.
Voor de reclassering is geld nodig. Maar even no-
dig - en helaas niet voor geld te koop - is een ver-
betering van het denkklimaat ten opzichte van
mensen wier straf voorbij is. Voorbij! Voorbij?

Wat doet de reclassering?
a. Voorlichting: jaarlijks worden 12000 voorlich-

tingsrapporten uitgebracht aan de justitie.
b. Hulpverlening: permanent hebben ongeveer

20.000 voorwaardelijk veroordeelden en ex-
gevangenen kontakt met de reclasseringsin-
stellingen. Het helpen bij gezinsmoeilijkheden
en aanpassingsproblemen, bij maatschappelijke
problemen, zoals het zoeken van werk, bij emi-
gratie enz. is een groot gedeelte van deze hulp-
verlening.

c. Het bezoek aan gedetineerden: reclasserings-
mensen bezoeken gedetineerden in diverse soor-
ten strafgestichten, om hen voor te bereiden
op hun terugkeer in de vrije maatschappij. Hier-
naast het zorgen voor rekreatie en lektuur, het
bieden van studiemogelijkheden enz.

Elk jaar wordt er in september een Nationale Re-
classeringsaktie gehouden. U zult zeggen: ,,Er
wordt maar steeds om geld gevraagd!" Dit is waar;
geeft u echter ook steeds. Wij allen hebben de so-
ciale plicht de ontspoorden behulpzaam te zijn.
Laat ieder van ons een steentje bijdragen. Elke
gift, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard. Geef
met een gevoel van dankbaarheid, dat wij noch
onze kinderen steun van de reclassering nodig
hebben. Zal deze kollekte slagen, dan zijn ijverige
kollektanten onmisbaar. Dames en heren stelt u
gaarne als kollektant beschikbaar.

(Zie advertentie in dit nummer.)

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond evangelisatie-
bijeenkomsten in het Nutsgebouw

ledere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker (start 8 september)

15 sept. Vergadering Chr. Vrouwenbond
in zaal Eskes

15 sept. Kringvergadering KPO in zaal
Schoenaker

17 sept. Herv. Vrouwenvereniging dorp
17 sept. Herv. Vrouwenvereniging Linde
17 sept. Herv. Vrouwenver. Wildenborch

18 sept. Nutsfloralia bloemententoonstel.

19 sept. Nutsfloralia bloemententoonstel.
19 sept. Trimp Troep '70 groot zwemfeest

zwembad In de Dennen

21-28 sept. Aktie PAKSU
statiegeld-aktie schooljeugd

25 sept. Aktie PAKSU
orgelconcert in de Herv. kerk

25 sept. Volksfeest Linde

26 sept. Volksfeest Linde

30 sept. Modeshow fa Visser in hotel
Bakker

3 okt. Aktie PAKSU
1. voetbalwedstrijd achter de

gymzaal
2. bazar in het Nutsgebouw
3. autowassen op het marktplein

13 okt. Vergadering Chr. Vrouwenbond
in zaal Eskes

26 okt. Bloedafname Roode Kruis in de
Landbouwschool Hengeloseweg •

28 okt. Ledenvergadering KPO in zaal
Schoenaker

18 nov. Ledenvergadering KPO in zaal
Schoenaker

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

Hij zaagde . . .
VPRO-Piknik wordt gadegeslagen en meegemaakt
door jong en oud. Vorige week donderdag waren
het speciaal de ouden en jongen uit de Achterhoek
die op Piknik letten. In dat programma trad na-
melijk ook op Jan Florijn, bij iedereen bekend van
dansorkest, dansavonden, kermissen en vooral van
zijn zaag, die hij met een strijkstok kan laten zin-
gen. Altijd weer als hij zijn „Droomland" laat
rondgalmen wordt hij weer bejubeld.
Jan was al vele malen voor de radio (bij de RONO
heeft Jan Florijn zelfs een knipkaart). Jan's lief-
ste wens was om ook eens met zijn zaag op het
matte blauwe glas te mogen verschijnen. En dat
is dan nou eindelijk gebeurd . . .

Jan aan het woord . . .

„Achteraf bekeken was het een programma waar ik
eigenlijk niet zo zeer bijhoorde. Ik voelde me er
ook niet zo erg thuis. Ik moest er een paar uur
van tevoren zijn. Wat kabouterspul met dat lange
haar heeft me meegenomen naar de vesting Naar-
den. Om half zes zat ik daar al te spelen. Het was
een soort onregelmatig programma. Ik zag de men-
sen wel bezig maar verder merkte ik er niks van.
Ze zeiden mij wel, dat om zeven uur de uitzending
begon en dat ik dan moest beginnen te spelen. Dat
heb ik gedaan. Ik heb toen aan één stuk gespeeld.
Na bijna anderhalf uur spelen riepen ze dat ik
moest blijven spelen. Maar ik had toen zo'n pijn
in m'n arm dat ik zei: Ik schei er mee uit! Om één
uur 's nachts was ik weer in Vorden."
In ieder geval heeft iedereen Jan Florijn op de
beeldbuis kunnen zien. En toch had de VPRO wel
wat attenter kunnen zijn en ook voor wat beter
geluid kunnen zorgen, zodat we de zingende zaag
beter konden horen!
(Om een oudere man in zo'n programma te halen
is toch wel erg laag- Wij hebben geen ander woord
dan ,,ongemanierd" voor dit optreden van de or-
ganisatie van Piknik. Red.)

Gevonden voorwerpen
l rood skai lederen portemonnaie met veersluiting
en inhoud; l rood plastic portemonnaietje, waarin
Shell-munt en l frank; l bruine portemonnaie met
druksluiting en inhoud; l bruine portemonnaie met
ritssluiting; l Pipo-clown popje; l gouden dames-
trouwring waarin de naam „Rattic"; l rood ge-
lakte kinderstep; l kleine rode plastic portemonnaie
met inhoud; l gele nylon regencape; l wieldop van
VW-auto; l bruine portemonnaie met knipsluiting
en inhoud; l gele plastic parapluie; 2 grote sleu-
tels aan ring; l zilveren damesringetje; l zwart-wit-
bruin gekleurd hondje, reu met rode halsband.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5. telefoon 05752-1230.



Ibers
SUFIRMARKT

PRESENTEERT

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

groente of
erwtensoep

2 BLIKKEN

VOOR SLECHTS

99

GELDERSE SCHIJVEN

HACHEEVLEES
3 stuks WO

300 gram 198

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

FIJNE VLEESWAREN:

BOTERHAMWORST
LEVER
PALINGWORST
BOERENMETWORST

500 gram

500 gram

150 gram 59

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

en
PRACHTIGE BLOEMKOOL 69
PUIKE KLEIAARDAPPELEN 2y2 kg 69
GESCHRAPTE WORTELEN
met takje peterselie 500 gram 29
GOUDGELE BANANEN kilo 85
PANKLARE WITTE KOOL 500 gram 19
FIJNE HANDAPPEL
James Grieve in draagtas 2 kg 85
ER IS WEER VOLOP
ZUURKOOL 500 gram 45
Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

GOUD SPECULAAS
groot pak a 500 gram

van 125 voor 99
ZAANSE JOOL
pak a 350 gram nu weer

PAKJE LANGE VINGERS
nu 75

REUZE ONTBIJTKOEK
Smarius maar 79
Bij ƒ 10,00 boodschappen
l PAK JAVA-WAFELS
OF FROU FROU voor 5O
DAIVIESVERBAND 81
Ardita elk 2e pak 49
Bij uw diepvrieshaantje
l kilo PATAT FRITES voor 159
VIN CONJAK
wijn bereid met fijne
Franse cognac per fles 249

UIT DE DIEPVRIES

Pingo haant j es
PLM. 1000 GRAM

Gezinsfles

APPELSAP
69

elke 2e fles

30

Zo lang er
voorraad is

Jus d 'O range
per fles

59

Herschi

frambozen-
gazuse

3 flessen

89

Classe Royal

BIER

12 Euro f lessen

525

Prodent

TANDPASTA

3 halen
slechts

2 betalen

PROFITEER NU

1 fl. 7up en 1 fl. cowboy limonade
ZONDER PRIK NORMAAL 135 NU

iklaglas

gevuld met
MOSTERD
dHke week

65

Van Erdal 9
div. kleuren

schoencreme
3 doosjes 9

99 j
:

3 stukjes

CADUM
ZEEP
voor

105

Gezinsfles
SLASAUS

van 105

voor

89

P.C.D.
PINDAKAAS

jampot

van 109 voor

99

LITERBLIK UNOX

Nasi of Bami
DEZE WEEK 169

De kinderen
zijn er dol op
Quick hazel-

nootpasta
per beker

75

TEO
BOSBESSEN-

JAM

van 131 voor

109

Blik a 200 gr.

LUNCH-
MEAT

van 119 voor

99

200 gram

heerlijke

PINDA-
ROTS J ES

69

Literpot
AUGURKEN

nu

weer

99
GROOT PAK

Biskwie
400 GRAM VOOR

Nieuwe oogst
ZILVER-
UITJES

jampot voor
Pot

69

frambozen op

lichte siroop

nu

99

Heerlijke
gevulde

AARDBEI-
SNOEPJES

per zak

79

Smarius
El ER-

BESCHUIT
2 rollen

65

De Heer
BONBONS
DE LUXE

bakje van 1 55
voor

139

VAN CONIMEX

MIE
PAK a 500 GRAM VOOR



Te koop: Meisjesfiets
van 7 tot 12 jaar. D. Par-
dijs, Strodijk 10, Vorden

Gevraagd: Meisje als
hulp in de huishouding
in jong gezin voor halve
dagen. Mevr. Gewin,
Boompjeswal 20, Zut-
phen, tel. 05750-5308

Te koop: Eetaardappelen
Surprise. Norde, Stege-
man, telefoon 6653

GRASLAND-
VERNIEUWING

met de Lely-
zaaifrees.
Bel . . .

LOONBEDRIJF
HISSINK
Hengelo Gld.
telefoon 05753-1439

Aardappelen voor win-
teropslag. Gaarne opge-
ven voor 15 september.
H. Scheffer, Delden
telefoon 1333

Te koop: Een leren da-
mesjas, kl. groen z.g.a.n.
De Boonk 37, Vorden

Te koop: Ingeschreven
dekrijpe Yorkshire be-
ren en zeugen. D. Lettink
Lieferinkweg 3, Vorden

Ter overname gevraagd:
Cirkelzaagmachine.
Philip, Zutphensew. 115
Vorden

Te koop: Betonnen ring
doorsnee \]/2 meter.
G. Voskamp, Larensew.
4, Vorden

GESCHAAFD
EN

GEPLOEGDE
PLANKEN

2i x 12 cm, vele leng-
ten. Iets mindere

kwaliteit dan Ie soort
wordt geleverd voor

2e soorts prijs.
Alleen bij kontante

betaling ƒ 5,95 per m2

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Prima aardap-
pelen, ook bij kleine hoe-
veelheden. Gebr. Kettele-
rij, Zutphenseweg 54 te
Vorden, telefoon 1508

Gevraagd: Net meisje
liefst ingaande per Jiov.
1970. B. Lammers, Burg.
Galléestraat 32, Vorden
telefoon 1421

Te koop: Luchtbanden-
wagen en een cirkelzaag-
bak. H. Schotsman, Zut-
phenseweg 60

VOOR4t UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

DIT IS UW KANS
om tegen een uiterst
voordelige prijs in het

bezit te komen van
een zeer moderne

luxueuze
KEUKEN

Wegens ruimtegebrek
zijn wij genoodzaakt
om deze keuken aan te

bieden voor een be-
lachelijk lage prijs

van ƒ 1650 —
exkl. BTW

normale prijs
ƒ 1995,— exkl. BTW

Zie etalage
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

SANDOR HOEBINK
en
RIKY GERRITS

lgeven, mede namens wederzijdse ou- l
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk op maandag 14 september a.s.

Het huwelijk zal worden ingezegend om
11.00 uur onder de H. Eucharistievie-
ring in de St. Franciscuskerk te
Babberich.

Vorden, Molenweg 7
Babberich, Dorpsstraat 42
september 1970

Toekomstig adres: Prins Bernhard-
weg 7, Vorden.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant Van de Lugt te Babberich.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 12 september hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons uit-
gesteld 40-jarig huwelijk te herdenken

J. A. LIJFTOGT
en
D. LIJFTOGT^BREUKER

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in café-restaurant Eykelkamp
Medlertol.

Vorden, september 1970

Ruurloseweg 92
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Inplaats van kaarten

Op zaterdag 12 september hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-
jarig huwelijk te vieren

G. BRANDENBARG
en
A. BRANDENBARG-REGELINK

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

Vorden, september 1970

Zelledijk l
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NAJAARSVERGADERING
VOETBALVERENIGING VORDEN

Vrijdagavond 11 september in de
kantine, aanvang 20.00 uur.

Aan de orde is:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen.

4. Jaarverslag sekretaris.

5. Jaarverslag penningmeester.

6. Verslag kaskommissie.

7. Benoeming nieuwe kaskommissie.

8. Training.

9. Rondvraag.

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

In de modekleuren, water- en wind-
dicht, Ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

steeds- doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

POPULAIR CONCERT
licht klassiek, Weense opera, operettemelo-
diën o.a. Mozart, Weber, Léhar, Stolz, Hieka
Brandsema (sopraan) Maria Valkenburg
(a l t ) , Albertus Warnars (piano).

Donderdag 17 september 1970 in
zaal „'t \Vapcn van Vorden",

aanvang 20.00 uur.
Entree ƒ 3,—, scholieren ƒ 1,50

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Ja het gaat
weer door . . .

DE KOEKJESMAN
DE KAASMAN EN
DE BLOEMENMAN
organiseren bij voldoende animo
weer een

mooie tocht voor u
met s-avonds een diner

Opgeven bij de marktmeester
voor 10 september a.s.
Kosten ƒ 15,— p. p.

SORBO
huishoudprodukten

Wegens uitbreiding van onze
landelijke besteldienst vragen wij
voor ons centrale magazijn te
Vorden een

^CHAUFFEUR/

MAGAZIJNBEDIENDE

K leeftijd tot ca 25 jaar.
Groot rijbewijs vereist.
Eventuele telefonische inlichtin-
gen 05752-1773
(de heer Ter Huerne)

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

verrassend goed
en . . . .
verrassend voordelig!

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

KOLLEKTE
RECLASSERING

periode 14 sept. r.m. 27 sept.

humaan - sociaal
charitatief
Naastenliefde stemt altijd tot te-
vredenheid en maakt een mens
steeds innerlijk rijker.

Kollektanten, wij rekenen op u.

Het plaatselijk komité:

H. Folmer, Nieuwstad 44 n, tel. 1563, voor-
zitter; mevr. M. v. d. Heide-v, d. Ploeg, se-
kretaresse; H. J. Radstake, Schoolstraat 15,
penningmeester; mej. T. Meinen; H. W. Of-
fereins; Chr. van Ooyen; B. Bargeman, C
93; G. Branderibarg, E 49; F. H. Bouwmees-
ter, E 101; W. H. J. Kornegoor, C 39; J. A.
Overbeek, D 130 a; E. Pardijs, D 40 a; H. J.
Tiessink, B 53.

Wijziging uitbetaling
AOW enz.

Zoals u ongetwijfeld
uit de nieuwsbladen
zult hebben vernomen,
zal de uitbetaling van
AOW en andere so-
ciale uitkeringen wel-
ke tot dusver door de
postkantoren werd
verzorgd, worden ge-
wijzigd i.v.w. u een
GEEL formulier tege-
moet kunt zien waar-
op u kenbaar kunt ma-
ken op welke wijze u
voortaan over uw geld
wenst te beschikken.

De NUTSSPAARBANK zal gaarne de uitbe-
taling van uw uitkering overnemen in geval
ook u naar een ander betaalkantoor mocht
zoeken.
Uw bezoek voor het regelen van deze aangelegenheden zien wij
gaarne tegemoet, bij welk bezoek wij u verzoeken het GELE for-
mulier waarover wij hiefboven spraken, te willen meebrengen, het
wordt dan door ons GRATIS ingevuld.
(Dagelijks geopend van 9.00—12.30, 14.00—17.30 uur en boven-
dien elke vrijdagavond van 18.30—20.00 uur)

Nutsspaarbank

Dorpsstraat 15

SIMCA
SIMCA 1301
Een zeer representatieve auto met grote
koffer en prachtig ventilatie- en verwar-
mingssysteem. Voornaam van lijn met een
zeer betrouwbare en economische motor.
Goed voor lange ritten zonder enige ver-
moeienis. Leverbaar in 2 uitvoeringen.

SIMCA 15O1
Een rasautomobiel met een vernieuwd uiter-
lijk. De ultra-comfortabele front fauteuils zijn
nog maar een onderdeel van het zeer luxu-
eus afgewerkt interieur. Leverbaar in vele
voorname kleuren met 'pook'versnelling of
automatische transmissie.

SIMCA 1501
Een tot in de finesses doordachte combina-
tiewagen met veel comfortabele ruimte voor
de hele familie met bagage of voor oneindig
veel vracht. Luxueus en voornaam uiterlijk.
Ongedacht wendbaar in het verkeer en bij-
zonder robuust en snel (160 km/uur).

Au t omobielbedr i j f

G. A. Tragter
Zutphenseweg 95 . Vorden _ Telefoon 1256

82

Elk 2e blik sperziebonen 59
2 PAKJES SPAR MARGARINE 79

200 GRAM RUMKOGELS 89

3 ROLLEN FAAM PEPERMUNT 59

1 pak Spar koffie van 216 voor 189

2 FLESSEN SPAR SINAS 119

3 FLESJES HAARVERSTEVIGER 89

250 GRAM LUNCHWORST 99

; DOOS ZELFGLANZENDE

MEUBELDOEK van 490 voor 198

2 kg James Grieve 85

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281
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ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,52 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,56 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,86 per plaat

31 of meer
ƒ 6,81 per plaat

BITUMEN
GOLFPLATEN

92 x 200 cm
l tot en met 50 stuks

ƒ 8,27 per stuk
meer dan 50 stuks

ƒ 8,05 per stuk

ASBEST
GOLFPLATEN

tot en met 50 m2

ƒ 5,— per m2

tot en met 120 m2

ƒ 4,80 per m2

meer dan 120 m2

ƒ 4,65 per m2

CEMENT
tot en met 20 zakken

ƒ 3,95 per zak
tot en met 60 zakken

ƒ 3,85 per zak
boven de 60 zakken

ƒ 3,80 per zak

WANDTRGELS
afm. 15 x 15 cm

wit en ivoor
tot en met 200 stuks

ƒ 0,24 per stuk
tot en met 500 stuks

ƒ 0,20 per stuk
boven 500 stuks

ƒ 0,19 per stuk

SPAANDER-
PLAAT

afm. 122 x 244 cm
8 mm dik

ƒ 3,48 per m2

10 mm dik
ƒ 3,90 per m2

18 mm dik
ƒ 5,85 per m2

Prijzen exkl. BTW
indien afgehaald en
betaling a kontant

5% KORTING

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hefbakken enz. enz.

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

Makel.- en assur.kantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Donderdag, vrijdag
en zaterdag
500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. haaskarbonade 325
500 gr. ribkarbonade 325
500 gr. schouderkarb. 325
500 gr. doorregen vlees

275 - 345
500 gr. lever 150
200 gr. boterhamworst 70

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD — VORDEN

"CONCORDIA"
Hengelo (GW)

A.S. ZONDAG
13 SEPTEMBER

dansen
met medewerking van het
orkest

EL CORDO-S
MET ZANG VAN
ARNO JANSEN
BEKEND VAN DE TV

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Adidas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33i-
Adidas-„Santiago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adidas-„Brasir
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,so

Vraag Adidas Katalogusaan bij Importeur:
j. van Kooyk, Postbus. 27,
Valkenswaard.

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Om prettig in te wandelen

WMF pannen
zowel effen als gedekoreerd

ROESTVRIJ STAAL

voor alle warmtebronnen.

Komt u vrijblijvend eens kijken?

Zolang de voorraad strekt:

leuk visstoeltje ƒ 3,45

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Moccasin
in jucht 39,75
in suède 35,90

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

Kammenfabriek
Nieuwveld
Industrieweg 4 - Telefoon 1733

LICHT INPAKWERK
voor jongens of meisjes vanaf 15
jaar en ouder.

Aanvangssalaris minimum ƒ 60,-
netto per week.

Ook voor halve dagen.

Verder gevraagd:

AANKOMEND BANKWERKER
AUTOMATENBEDIENERS
vakkennis niet vereist.

Aantrekkelijk spaarsysteem.

Bij ƒ 50,- sparen per maand ƒ 25,-
gratis belastingvrij.

Gratis werkkleding.

Gratis koffie of thee.

Wij hebben ook zittend werk voor minder-
validen. Ook + 65-ers zijn welkom

WEEKEND-AANBIEDING

DAMESPULLOVER

korte mouw 13,95
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Haardroogkap

49,95
Dat moet u komen zien

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

Een fraaie droogkap, voorzien
van preciese warmteverdeling en
temper atuurkiezer.

Met vloerstatief kompleet van
ƒ 79,50 voor

Bloemententoonstelling
45 jaar Nutsfloralia op vrijdag 18 en zaterdag 19
september 1970 in het Nutsgebouw te Vorden.

WEDSTRIJDEN:
1. Stekplanten schoolkinderen.
2. Stekplanten 'groteren.
3. Veldbloemen voor kinderen.
4. Het maken van voorwerpen zoals kettingen, poppetjes, dieren

enz. uit natuurprodukten.
a. voor groteren;
b. voor kinderen.

5. Het versieren van klein speelgoed met bloemen voor kinderen
tot en met H jaar.

6. Eigen gekweekte
a. planten;
b. bloemen.

7. Cursisten
a. kleine vazen;
b. grote vazen;
c. bakjes of schalen;
d. fantasiestukjes klein;
e. fantasiestukjes groot.

8. Groteren vanaf 15 jaar
a. kleine vazen;
b. grote vazen;
c. bakjes of schalen;
d. fantasiestukjes klein;
e. fantasiestukjes groot.

9. Droogbloemen
a. boeketten;
b. fantasiestukjes.

10. Veldbloemen groteren vanaf 15 jaar.
11. Inzending eigen gekweekte dahlia's.
12. Inzending vaklieden en leerling-vaklieden.

Als extra attraktie: Wie heeft de grootste zonne-
bloem, d.w.z. de zonnebloem met de grootste door-
snee. Zonder steel inleveren.
Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschik-
baar.

Inlevering Stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 17
september om 8.30 uur aan de scholen.

Inlevering Stekplanten voor groteren donderdagmiddag 17 septem-
ber van 15.00 tot 17.00 uur in het Nutsgebouw (hoofdingang).

Voor ouders van kinderen van de buurtscholen 's morgens om 8.30
uur, gelijk met de kinderen.

Alle overige wedstrijden donderdag 17 september 's avonds van
19.00 tot 21.00 uur in het Nutsgebouw.

Vrijdagmorgen 18 september in 'de koffiekamer van het Nutsge-
bouw (ingang Kerkstraat) van 9.30 tot 12.30 uur.

De tentoonstelling wordt geopend vrijdagavond 18 september om
19.30 uur. Open tot 22.00 uur. Zaterdag 19 september geopend
van 15.00 tot 21.00 uur, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt.

Entree 75 cent per persoon, kinderen beneden 14 jaar vrij.

Verloting maandag 21 september om 19.30 uur in het Nutsgebouw.

ELKE 25e BEZOEKER ONTVANGT
EEN VERRASSING

Kookpannen
Set kookpannen, zware uitvoering
voor gas en elektrisch. Modern
geëmailleerd met decor.

vijfdelige set 89,50
vierdelige set 67,75
Zolang er voorraad is bij

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Te koop:

Prima
konsumptieaardappelen
voor direkt en winteropslag.
Vanaf een ^/i mud thuisbezorgd.

G. BROEKGAARDEN
Delden - Telefoon 1605

ZONDAG 13 SEPTEMBER

VORDEN 1 •

WITKAMPERS 1
Aanvang H. 30 uur

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank aan
familie, buren en kennis-
sen voor hun medeleven,
ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van mijn vrouw en
onze moeder

A. H. ELLENKAMP
Uit aller naam,
Fam. Wasseveld

Vorden, september 1970
Schuttestraat 28

Wilt u er s.v.p. aan
denken dat ons telefoon-
nummer 1423 en geen
1432 is.
Kapsalon Wiekart

Te koop: Eetaardappelen
A. A. Engberts, Wilden-
borchseweg 9, Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

PAKSU
3 oktober

MAAKT U OOK IETS VOOR DE BAZAR ?
>

OPGAVE: J. WINTER - HET ELSHOF 16 - TELEFOON 1891 - VORDEN

PAKSU
3 oktober


