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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdienste

ZONDAG 19 OKTOBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. M. G. Sterringa uit Zutphen

1000 uur ds. J. C. Krajenbr ink H. Doop

Gereformeerde kerk
0.50 en 19.00 uur ds. Th, P. van Belzen

('bediening H. Avondmaal en dankzegging)

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. 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) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

M e j u f f r o u w 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
H.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

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

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

Gchorcn: Henny, dochter van J. A. Korenblek en
H. R. Broekman. /
Ondertrouwd: G. A. E. Jeulink en G. A. Aaldriks.
Gehuwd: B. H. Braakhekke en B. E. Janssen; G. L.
Pfister en G. Lugtigheid.
Overleden: J. G. Wubbeling, 87 jaar, weduwnaar
van J. O'ldegbers.

Opbrengst kollekte
De opbrengst van de kollekte ten be'hoeve van de
Nationale Reclassering bedroeg ƒ 2255,15. Een
prachtig resultaat. Het komité betuigt dan ook zijn
grote tevredenheid en oprechte dank aan alle goe-
de gevers en de onmisbare 'köllektanten.

Appelboom in bloei
Bij de familie Weevers aan de Nieuwstad bloeit
voor de tweede maal dit jaar een appelboom. Wel
een unicum.

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

Jong Gelre
Onlangs 'hebben de dames en heren van de afde-
ling Vorden van Jong Gelre een fusie aangegaan.
Zaterdag 11 oktober jl. werd ter gelegenheid van
deze fusie in de zaal van ,,'t Wapen van Vorden"
een feestavond gehouden met medewerking van
The Evening Stars.
Maandag 20 oktober wordt er een dineravond ge-
geven in ,,'t Wapen van Vorden". De leden wor-
den verzocht een origineel kledingstuk mee te bren-
gen voor spel en dans na de smulpartij.

Zaterdag l november wordt in Musis Sacrum te
Arnhem de algemene najaarsvergadering gehouden.
Hier is 's middags een uniek doe-het-zelf program-
ma.
De sportkommissie van Jong Gelre organiseret za-
terdag 8 november een dropping waarbij het ver-
trek is gepland bij ,,'t Ware''1 van Vordcn".
WV>ensdag 12 november vindt er samen met de
GMvL afdeling Vorden een ledenvergadering
plaats. Hier zal ir J. Baas uit Zutphen, watergraaf
van de Berkel en Eerste Kamerlid voor de VVD,
spreken over het onderwerp: De toekomst van de
landbouw.

De Ringnajaarsvergedering vindt plaats op dins-
dag 21 oktober in De Hoofdige Boer te Almen.
Deze avond komt de heer W. Smits, coördinator
van de onlangs in Eerbeek gehouden Free Village.
Donderdag 20 november wordt er in ,,'t Wapen
van Vorden" een ledenvergadering gehouden. De
heer v. d. Kolk uit Laren houdt dan een lezing over
'het boek Sil de strandjutter.
Op 4, 1 1 , 18, 25 november en 2 december is er een
cursus over: Bedrijf en gezin één geheel ook finan-
cieel?

Verder is er op 13 november nog een voorlich-
tingsavond over verzekeringen. Deze avond wordt
gehouden in het Bosmanshuis.
Vrijdag 14 november is er een regionale bijeen-
komst over: De toekomst van de landbouw in
Ons Huis te Almen.
Op 28 en 29 november houdt de afdeling Vorden
van Jong Gelre een feestavond in het Nutsgebouw.
Opgevoerd wordt 'het toneelstuk Verzengend vuur.I
„De Graafschaprijders"
Zaterdag jl. werd in Meppel een betrouwbaar-
heidsrit gehouden die meetelde voor het kampioen-
schap van Nederland. Tijdas deze rit, die was
georganiseerd door Meppe^Pmotorclub De Knal-
piepe, hadden de deelnemers 4 ronden van 40 km
af te leggen.
Het team van de Vordense motorclub De Graaf-
schaprijders, bestaande uit de heren J. Broekhof,
W. Bielderman en D. Pardijs, kwam goed voor
de dag en kreeg 2 strafpunten.

Individueel werd verder nog door G. Jansen, J.
Lenselink, Hoftijzer, Brunsveld, H. Weustenenk,
H. Groot Tjootink en H. Nijenhuis deelgenomen.
Deze rijders, ook allen lid van De Graafschaprij-
ders, kwamen eveneens tot verdienstelijke resul-
taten.

Zaterdag jl. werd tevens in de omgeving van Epe
het kampioenschap van Nederland oriënteringsrit-
ten gehouden. De Vordense motorclub De Graaf-
schaprijders was hier met een flink aantal leden
vertegenwoordigd. Werd vorig jaar bij het club-
kampioenschap de nationale titel behaald, deze
keer moesten de Vordenaren met een overigens
eervolle tweede plaats genoegen nemen. Het team
van De Graafschaprijders bestond uit de rijders
H. Klein Brinke, A. Wolsheimer met J. van Ark
als kaartlezer, J. Rouwenhorst met R. Koerselman
als kaartlezer. G. Bloemendaal moest vanwege
machinepech de strijd voortijdig staken.

Nationaal kampioen werd de motorclub Emac uit
Noord-Brabant. De deelnemers moesten zowel voor
de rustpauze als daarna ca 65 km rijden met een
gemiddelde snelheid van 30 km per uur. Aangezien
het parcours verre van gemakkelijk was, werd er
dikwijls ca 100 km per uur gereden.
Bij de solo-rijders werd de Vordenaar H. Klein
Brinke eervol tweede achter de kampioen Engel
uit Noord-Holland. In de klasse solo-motoren ver-
wierf Rouwenhorst, met Koerselman als kaartle-
zer, de derde plaats.

Bij de bromfietsen kwam De Graafschaprijders
eveneens goed voor de dag want B. Regelink met
mejuffrouw Broekgaarden als kaartlezeres verwierf
de derde plaats zodat al met al gezegd kan worden
dat de VAMC De Graafschaprijders uit Vorden
een goed figuur heeft geslagen tijdens de nationale
kampioenschappen.

Opgenomen in het stamboek
Door de inspekteur van het Ned. Rundvee Stam-
boek, de heer D. Terlouw, werden de volgende
dieren van het FH-veeslag in het stamboek opge-
nomen t.w. van:

H. Bouwmeester, Vorden b + 81; G. J. ten Bokkel,
Vorden b + 80, b 79, b + 81, b + 80; J. W. Oortgie-
sen, Vorden b 78 en b 77; J. W. Meulenbrugge,
Barchem b 77; H. Pelgrum, Vorden b 77, b 79,'b +
81, b+80; J. H. Breunisse, Wichmond b 78; J. J.
W. Ernst, Vierakker b 79 en b 78; E. Markerink,
Bardhem b 77, b 78, b 79, (b+ 82 KS); H, J. van
Til, Vierakker b+80 en b 78; J. W. Dinkelman,
Bardhem b+83, (b+82 KS, ab 88 KS); W. Groot
Nuelend, Vorden b+80, b 78, b 77, b 79; Joh.
Bannink, Bardhem b + 81, b + 80, b 79, b + 83; H. J.
Kapelle, Almen b+80, b 79, b + 80; J;. W. Wunde-
rink, Almen b 79, b 78, b 79, 'b 79; H. Schoneveld,

dat van 13 oktober 1969 tot 13 november 1969 op de sekretarieën van alle ge-
meenten en waterschappen van Gelderland voor een ieder ter inzage ligt:

l . Een ontwerp-statenbesluit tot vaststelling van een verordening op de water-
verontreiniging in Gelderland en tot oprichting van drie zuiveringsschappen
met bijbehorend reglement, alsmede tot wijziging van het gelders water-
schapsreglement;

2. Drie ontwerp-gemeenschappelijke statenbesluiten tot wijziging van de re-
glementen van het polderdistrikt Tielerwaard, het waterschap van de
Berkel en het waterschap van de Linge.

De stukken behelzen het plan tot oprichting van drie zuiveringssdhappen om-
vattende de gehele provincie, die o. a. tot taaie zullen krijgen de stichting en
exploitatie van zuiveringsinstallaties en de bevoegdheid tot het heffen van

belasting van de gelderse inwoners van het afvalwater.

Bezwaren tegen de ontwerpen kunnen sdhriftèlijk worden ingediend bij pro-
vinciale staten, 'huis der provincie, Markt 1 1 , te Arnhem tot 20 november 1969,
Desgewenst kunnen bezwaarschriften, na kennisgeving van de wens daartoe,
mondeling worden toegelicht in een op een nader te bepalen datum te houden
zitting van een uit provinciale staten gevormde kommissie.

Almen b 77 en b 78; H. W. Lenderink, Almen b
+ 80, b 79, b 78; F. Harmsen, Almen b 78, b+81,
b + 80, b 79; H. J. Meulenbrugge, Vierakker b 78,
b 79, b + 81; J. Lenselink, Vorden b + 81 KS, b+83
KS; G. J. Bouwmeester, Vorden b 79; H. Walge-
moet, Vorden b 79 en b 78; H. J. Rouwenhorst,
Vorden b + 83, b + 80, b 78; E. J. Klein Geltink,
Vorden b + 81.

In memoriam H. Wesselink
Verleden week donden'^r ontvingen wij het be-
richt dat de heer H. Wesselink, oud-raadslid voor
de VVD, op 70-jarige leeft i jd in het ziekenhuis te
Zutpheri was overleden.

Gedurende ruim 19 jaar heeft de overledene de
gemeente Vorden als r^^KÜd mogen dienen. In
deze funktie had hij in «il van raadskommissies
zitt ing, o.a. in die voor het bestemmingsplan, voor
gemeentewerken, voor de bouwverordening, voor
de algemene politieverordening. Verder in de be-
grotings- en rekeningskommissie.

Wegens zijn zwakke gezondheid werd hem op
zijn verzoek ontslag als lid van de raad verleend
en werd in de openbare raadsvergadering van 22
oktober 1968 officieel van hem afscheid genomen.

Ook op kultureel en maatschappelijk terrein was
de heer Wesselink geen onbekende. Zo was hij
vele jaren voorzitter van !het Departement Vorden
van de Maatscihappij tot Nut van 't Algemeen in
welke funkt ie hij veel voor de ingezetenen van
Vorden heeft gedaan op verschillende gebieden.
In leven was hij oud-direkteur van Wesselink's
Bouwmaterialenhandel te Zutphen verwierf hij in
de bouwwereld grote bekendheid.

De begrafenis vond plaats op dinsdag 14 oktober
jl. op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

OUDERAVOND VAN DE
ZONDAGSSCHOOL

op donderdag 23 oktober om half
acht in „'t Wapen van Vorden".

Ouders en belangstellenden hartelijk welkom

Nieuws
van de kerken
Hervormde kerken

CJV-nieuws
Met ingang van 17 oktober start de Jongensvereni-
ging Samuel met een tussengroep, leeftijd variërend
van 14 tot 16 jaar. Deze clubavond zal vrijdags
van 20.15 tot 22.00 uur in het Nutsgebouw ge-
houden worden.
De jongensgroep variërend van 11 tot 14 jaar
houden hun verenigingsavond op donderdagavond
in het Gereformeerd Jeugdgebouw van 19.45 tot
21.00 uuri.

De meisjesvereniging De Lenteklokjes houden hun
verenigingsavond op de vrijdagavond van 18.45
tot 20.00 uur in het Nutsgebouw.
Jongens en meisjes van 11 tot 16 jaar zijn allen
vari harte welkom op deze clubavonden.

Gezamenlijke leiding CJV Vorden.

Interkerkelijk Jeugdkoor
Vorden heeft een Interkerkelijk Jeugdkoor. Belang-

rijk voor de ontmoeting van kerkelijke jongeren.
Samen zingen geeft verbondenheid. Regelmatig
wordt er in het Gereformeerde Jeugdgebouw gere-
peteerd op de zaterdagaovnden onder leiding van
J. Oortgiezen).
Dit Interkerkelijk Jeugdkoor hoopt a.s. zondag-
morgen 19 oktober weer medewerking te verlenen
aan de kerkdienst van 10.00 uur in de Hervormde
kerk.

Ouderavond zondagsscholen
Om ook de ouders van de kinderen en verdere be-
langstellenden weer in kontakt te brengen met het
werk van de zondagsscholen (Vorden, Medler en
de Wildenborch) wordt er een ouderavond gehou-
den op donderdag 23 oktober in de zaal van ,,'t
Wapen van Vorden" aanvang half acht.

Ook groepen kinderen werken aan deze avond
mee. De heer Soheffer uit Coevorden (regionaal
en ook landelijk een goede bekende in het zon-
dagsschoolwerk) komt spreken.
De verwachting van de zondagsschoolleiding is dat
vele ouders en belangstellenden deze avond zullen
meemaken.
(Zie de advertentie in dit blad.)

Interkerkelijke zangdienst
De interkerkelijke zangdienst wordt in de maand
oktober gehouden op de vierde zondag van de
maand ('meestal op de derde zondag van de
maand.) Op zondagavond 7 uur in de Hervormde
kerk. Dus pas volgende week zondag.
De kommissie voor de zangdiensten vraagt hiervan
goede nota te willen nemen.

Bejaardenkring
Donderdag 16 oktober zal de bejaardenkring weer
bijeenkomen in de koffiekamer van het Nutsge-
bouw, waar pater Van de Basselaar komt vertellen
over het tegenwoordige Israël.
Donderdag 30 oktober komt ds. Krajenbririk de
bejaarden in het Nutsgebouw een bezoek brengen.

Vrouwenverenigingen
Naar wij vernemen zal de Vrouwenvereniging in
de Wildenborch op donderdag 23 oktober bijeen-
komen in de kapel. De heer Lemereys zal dan in
het dialekt Gelderse verhalen.vertellen.
De Vrouwenvereniging in Linde komt op woens-
dag 22 oktober bijeen in de zaal van café Van
Asselt. Zuster Lankamp zal dan vertellen over
haar verblijf en werk in Ghana.

De Vrouwenvereniging in het dorp komt donder-
dag 6 november in het catechisatielokaal achter de
Hervj. kerk bijeen. Ds. Krajenbrink zal dan spre-
ken over: Ouders en opgroeiende kinderen.

R.K. kerken

Jeugdzielzorg
De nieuwe tijd 'brengt in de aprochies op zielzorg-
gebied allerlei problemen, nog afgezien van het
probleem dat een tekort aan krachten reeds merk-
baar wordt.

Een van de problemen is de Jeugdzielzorg. Dit ligt
in stad en dorp even moeilijk. Nu heeft ons deke-
naat een jeugdzielzorger gekregen. Een van de
pasgewijde priesters van aartsbisdom heeft een be-
noeming gekregen voor alle parochies van het de-
kenaat Zutphen om te helpen bij het werk van de
jeugd.
Het is pastor A. Verwey. De nieuwe pastor si reeds
in de parochies van Vorden en Kranenburg komen
kennismaken. Men zal er spoedig meer van horen.

(Verder nieuws tweede blad)
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SUPERMARKT

PRESENTEERT

* Service

* Lage prijzen

cte
BIEFSTUK TARTAAR 1QQ

3 stuks I57O

VARKENSPOULET 1QQ
300 gram IwO

heerlijk voor bami en nasi

KLAPSTUK
met klein beentje 500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

PALINGWORST
GEKOOKTE HAM
HAAGSE LEVERWORST
BOER EN METWORST

nu 218

150 gram 79
150 gram 99
150 gram 69
150 gram 89

(kuit
AARDAPPELEN 5 kg 149

JONATHANS 2!/2 kg 98

CONFERENCE HANDPEREN 2 kg 98

GESNEDEN ANDIJVIE 500 gram

SOEPGROENTE
HARDE UIEN kg

29
35
49

Grote zak

ZOUTE PINDA'S
van 89 nu 79

van 98 nu 79
Heerlijke

KOETJESREPEN
10 stuks 89

5 stukjes

SCOT
gevuld met rozijnen 100

ZE ZIJN ER WEER

HEERLIJKE

tanketstaven
2 stuks

rollen

FRUIT MIX slechts 69
2 kuipjes „Sun"

MARGARINE 69

89
Grote zak

WINTERDRUPS 99

GEZINSFLES

appelsap
79

ELKE 2e FLES

GROTE FLES

FLES VAN 98

nu

taartbodem

VOOR

NEEM EEN WINTERVOORRAAD IN HUIS

Pot extra fijne

WORTELTJES

98

Grote pot „Hak"

HOLL. BRUINE
BONEN

van 120 nu

98

Literblik

DOPERWTEN
fijn

deze week

Literblik

middelfijn

75

Literblik

SPERCIE-

BOONTJES

79

Unox

ERWTENSOEP

blik van 99 nu

79

3/4 literpot
zoetzure

AUGURKEN

nu

1O9
Jampot zoetzuur
AUGURKEN

Jampot zoetzuur
UITJES

3 pakjes Vitella
INSTANTPUDDING

Heerlijke
AMANDELSPECULAAS

per zak

De Heer GEVULDE REPEN
advocaat, mocca, rum of
cocktail
3 stuks

Grote pot Erdal
BRUISEND TOLET

van 298 nu

89
69
99

89

79

229

Jonker Fries

AARDBEIEN-

JAM

3 blikjes

HARINGFILETS

in div. sausen

Doos a 6 stuks

Algros
PETIT CAKE

van 95 nu

Heel kilo
grof gebroken

RIJST

deze week

Bij ƒ 10,- bood-
schappen l pak

heerl. KOEKEN

slechts

98 99 79 98 45

Celwa 1000

75

Heerlijke

TAAI-TAAI

9 plakken

per pak

45

Jamaica

RUMBONEN

250 gram

Jampot

KNAKWORST

8 stuks, per pot

Piek literflacon

AFWAS 98

elke 2e flacon

98 49



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

HENNIE
J. A. Korenblik
H. R. Korenblik-

Broekman
Ansje, Dinie,
Janny

Vorden, 10 oktober 1969
C 161

Voor de felicitaties, ka-
do's en bloemen, ontvan-
gen ter gelegenheid van
onze vijfentwintigste
trouwdag, zeggen wij al-
len hartelijk dank.

A. de Jonge
H. de Jonge-

Westerhof
Vorden, oktober 1969

Voor alle felicitaties,
bloemen en kado's, ter
gelegenheid van de her-
opening van onze zaak
ontvangen, betuigen wij
allen onze hartelijke dank

Fam. Wiltink
Vorden, oktober 1969
Het Hoge 26

Het is ons onmogelijk al-
len persoonlijk te bedan-
ken, daarom willen wij
'langs deze weg allen die
op welke wijze dan ook
met ons 'hebben meege-
leefd na het zo plotselin-
ge overlijden van onze
lieve

HENNY
hartelijk dankzeggen.

Fam. A. J. Wentink
Vorden, oktober 1969
Bergkappe E 2

TL~armatuur
NU f 13,05

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

A. HARMSMA
dierenarts

AFWEZIG
van heden tot za-
terdag m iddag a.s.
12 uur.

Praktijkwaarneming:
J. Wegchelaer

Te koop: Zomer- en hei-
dehoning. Insulindelaan
36, Vorden

BEHANG

3 halen 2 betalen

Gratis afranden.

Tafels en borstels be-
schikbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Klcuterbed met
schuimrubber matras.
De Boonk 41, na 7 uur
's avonds

Te koop: Een ingeschre-
ven merrie Shetlandpo-
nyveulen.
Vader M oio v. d. Hogen-
bos. B. Bargeman, C 93,
Vorden, telefoon 1558

Plastic emmers

(grijs)

6 stuks voor f 10,—

inkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: 2-pits gaskom-
foor, wit, butagas.
Nieuwstad 63, Vorden

Te koop: Shctlandmerrie-
veulen met papieren.
R. Groot Nuelend B l a,
Vorden

VOOR

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doehreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Inplaats van kaarten

TON BRANDENBARG
en

l\

i
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iYVONNE VAN OEVEREN
geven, namens wederzijdse ouders, ken-
nis van Ihun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op woensdag 22 oktober a.s. om 14.00
uur in het gemeentehuis te Zutphen.

Vorden, Insulindelaan 17
Zutphen, Waterstraat 22 a
oktober 1969

Toekomstig adres na l november:
Vordensebinnenweg l , Warnsveld.

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in de l\
„Hoofdige Boer" te Al'men.

i ii!
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HENNY JANSSEN
en
TOOS VISSCHERS

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
nemen om in 'het huwelijk te treden.

De voltrekking zal plaatsvinden op vrij-
dag 24 oktober ais. om 15.00 uur ten
gemeentéhuize te Vorden.

Zutphen, Groen van Prinstererstraat 8
Vorden, Galgengoor C 111
oktober 1969

Voorlopig adres: Groen van Prinsterer-
straat 8, Zutphen.

Receptie van 16.30 tot 18.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

.>XStXSt̂ .t̂ t/MXSlX\tXVJX

$ ELISABETH DE JONG
en

l WI ET ZE NI J D AM

geven kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, dat zal worden voltrokken op
vrijdag 24 oktober a.s. om 14.30 uur in
'het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal geschieden
door de weieerwaarde heer ds. J . H . Jan-
sen om 15.00 uur in de Hervormde kerk
te Vorden.

Vorden, oktober 1969
Raadhuisstraat 7

Toekomstig adres: Frederik Hendrik-
straat 92, Utrec'htf.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

stëtëtëfètët&ö^^
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Zo de Here wil, hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen op 18 oktober
ons 40-jarig huwelijk dankbaar te ge-
denken.

B. ANTINK
en

< L. J. ANTINK-LENSELINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in café-restaurant ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

<& Vorden, oktober 1969
Linde E 18

!

H. HISSINK
en
M. HISSINK-TI J L

hopen a.s. maandag 20 oktober samen
met 'hun kinderen hun vijfentwintigste
trouwdag te 'herdenken.

Vorden, oktober 1969
Stationsweg 6
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< >
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RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ons kantoor te Wich-
mond is geopend op
maandag t/m vrijdag
van 9.00 - 12.15 uur.

Donderdagavond van
18.30 tot 20.00 uur.

U kunt er terecht voor alle bankzaken.

Nachtkluis en safeloketten staan ter
beschikking.

Tijdens de openstellingsuren is het kantoor
telefonisch te bereiken onder nummer

O 57 54 - 514

Tot onze diepe droefheid is heden nog onver-
wacht van ons 'heengegaan, mijn lieve zorg-
zame man, onze onvergetelijke vader en
grootvader

HERMAN WESSELINK

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden: D. Wesselink-Bogchelman

Zutphen: J. J. W. Witkamp-Wesselink
J. J. T. Witkamp

Castricum: J. H. Dijkema-Wesselink
J. H. Dijkema

Alkmaar: W. H. de Ruiter-Wesselink
J. de Ruiter

en kleinkinderen

Vorden, 9 oktober 1969
Insulindelaan 11

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
dinsdag 14 oktober op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Hierbij geven wijymet leedwezen kennis van
het overlijden van onze oud-directeur en
commissaris, de heer

HERMAN WESSELINK

Zijn nagedachtenis zullen wij in ere houden.

Commissarissen, directie en
medewerkers der

N.V. voorheen firma
Weduwe J\, Wesselink en
Zonen

Zutphen, 9 oktober 1969
Coenensparkstraat 6

Met groot leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van ons mede-lid, de 'heer

H. WESSELINK
oud-Gemeenteraadslid

Zijn grote verdiensten blijven wij met dank-
baarheid gedenken.

Het bestuur van de afd. Vorden
van de VVD

Met groot leedwezen, en onder betuiging van
'hartelijke deelneming aan de familie, geven
wij kennis van het plotselinge overlijden op
9 oktober jl. van de heer

H. WESSELINK

Ere-voorzitter, na een toegewijd voorzitter-
schap van 23 jaren, van ons departement.

Het bestuur van het Departement
Vorden der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen.

Sta pp
Sta p p

Sta pp

Uw zaak

de sok en kous voor
jong en oud

20 x STERKER

PRACHT KLEUREN

VLOTTE DESSINS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

DOET NU UW VOORDEEL

EEN SM MESTVERSPREIDER-
ZELFLOSSENDE WAGEN

voor f 2500,-
inklusief BTW

Vraagt ook prijs voor alle andere werktuigen o.a.

GIERTANKS, PLOEGEN, BANDEN ACCU'S
ENZ.

Tevens verkoop en reparatie van alle merken
tractoren.

Landbouwmechanisatiebedrijf - Vorden - Telefoon 1221

Hoe bestaat het?
Tijdelijk: kunststof keukenbuffet
van ƒ 575,—

nu f432,-
exklusief BTW

UITERST LUXE UITVOERING.

ZIE ETALAGE

Doe-het-zelf centrum
Harmsen - Telefoon 1486

Perla Romantlca
Is een

fraai actueel model.
Het fijne parelmotiefje
accentueert de mooie
lijnen van dit model,

dat zowel In
binnen- als buitenland

een groot succes
blijkt te zijn!

Qllll 110

solide en sierlijk

VOORAL UW

ZIE ONZE ETALAGE

Koorsolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Wapen- en sporthandel

Martens
sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VOOR ALLE
VERZEKE-
RINGEN

/O. Duursma,
Dorpsstraat 15, Vorden,
tel. 1988 t.n.v. Nutsspaar
bank (ook 's avonds)

Te koop: Kolenkonvektor
en meisjesfiets 8-12 jaar
en wasmachine zonder
verwarming. Molenweg
22, Vorden

l pak Spar koffie, deze week 159

/ blik SPERZIEBONEN 69

l blik DOPERWTEN extra fijn 145

l blik CAPUCIJNERS 59

l grote dweil van 140 voor 98

/ literspot APPELMOES 69

l blik STUKJES ANANAS 739

3 rollen MENTHOS 69

l blik LEVERPASTEI 55

WO gram PARISER LUNCHWORST 59

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

HHHI



HET BINNENHUIS <FaPo,ma„,

Onder stralende weersomstandigheden en grote belang-
stelling heeft de firma Polman, woninginrichting te Vor-
den, op donderdag 9 oktober jl. haar tweede zaak aan
de Rijksstraatweg te Warnsveld, geopend.

Welkomstwoord

In zijn welkomstwoord richtte de heer J. W. Polman zich
tot de aannemers t.w. de firma W. Kapper, firma V el-
ders en de firma Jansen Vielink en dankte hen voor
het vlotte en korrekte verbouwen van het pand. Ook
werd een dankwoord uitgesproken tot de medewerkers
van de firma Polman, die naast hun dagelijkse werk-
zaamheden ook nog tijd vonden om het interieur aan
te kleden.

Reeds 45 jaar

Spreker memoreerde dat het juist deze maand de dag
was dat 45 jaar geleden zijn ouders de zaak in Vorden
hadden opgericht en dat ook hun steun er toe had bij-
gedragen dat deze tweede zaak in Warnsveld van de
grond kwari\.

De opening

Daarna werd het lint doorgeknipt door mevrouw Pol-
man-H euvelink, terwijl de heer Polman sr de eer te
beurt viel om de winkeldeur officieel te openen, hetgeen
beide malen geschiedde onder een hartelijk applaus.

Vier etages

Deze nieuwe winkel, die 4 etages kent, nl. de kelder,
begane grond, eerste verdieping en de zolder, was om-
getoverd in een waar paradijs van kleuren en woningin-(
richtingsartikelen. Een juiste toepassing van moderne
tinten, zoals groen en oranje, waren volop vertegen-
woordigd. Ook de kombinaties van vloerbedekking, be-
hang en gordijnen die in deze zaak werden toegepast,
waren een duidelijk bewijs van goed verzorgde interieur-
kunst. (

De kelder is ingeruimd voor de kunstnijverheid, terwijl
een ander gedeelte van de kelder in ingericht als infor-
matiecentrum - waarbij de bar, dit keer als voorbeeld was
gesteld, bijzonder aardig was ingericht.

Lust voor het oog

De gehele aankleding van de kelder met al die kleine
kunstnijverheidsartikelen is een lust voor het oog, het-
geen ook te zien was aan de grote belangstelling die op
deze eerste dag door het publiek werd getoond.

Wij wensen door de opening van deze nieuwe zaak, de
firma Polman veel sukses toe.

De nieuwe zaak te \Varnsveld

- * r ff J
Toonzaal te Vorden

Stijlmeubelen

zowel in

klassiek als modern

Grote kollektie

kunstnijverheidsartikelen

Enkel verkoop van

kwaliteitsartikelen

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Töonkamer 'te Ruurlo.



Donderdag 23 oktober 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 30

CHRISTELIJKE
HUISHOUDSCHOOL

Bij voldoende deelname zullen de-
ze winter de volgende cursussen
op maandagavond gegeven wor-
den.

1. Fijne keukencursus
6 lessen ƒ 30,—

2. Kookcursus
(voor dames en heren)

6 lessen f 20,—

3. Naaicursus
18 lessen ƒ 25 —

Bovenstaande cursussen kunnen
alleen doorgang vinden, wanneer
er tenminste 18 deelneemsters zijn.

Aanmelding vóór 2 november bij de direktrice
van de school, Het Hoge 41, Vorden, tele-
foon 05752-1512

Tot zaterdagmiddag 5 uur

Stevige plastic emmer

inhoud 12 liter

ƒ 1,65

Verrijdbare zwaar
plastic afvalbak

70 cm hoog ƒ 17,50

ideaal voor huis en tuin

Burg. Galiécstraat - Telefoon 1364

PANTALONS
Uni en geblokt

Leuke modellen in
diverse kleuren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

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

En toch . . .

de meeste keus in

PIEDRO
SCHOENEN

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

A.S. ZATERDAG

jgefeéome
zwanehalzen
van 20 cent voor

17 ct
BAKKERIJ

H. 7- J£e*M
Het Hoge 24 - Telefoon 1394

SUBSIDIEREGELING

BINNEN-SCHILDERWERK

Winter 1969-1970 periode l december 1969 -
6 maart 1970

f 10,- p. mandag
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij

Schildersbedrijf

H. WUESTENENK
Het Hoge 31 - Vorden - Telefoon 1377

RKZVC I - Ratti I
Ratti l afdeling zondag leed in Zieuwent een forse 5-1 nederlaag. Hoewel
de uitslag zou doen vermoeden dat Ratti in de minderheid speelde was
dit geenszins het geval. Vooral in de eerste helft namen de groen-witten
herhaaldelijk het initiatief, maar dit resulteerde niet tot de zo broodnodige
doelpunten. Wel schoot Bijen eenmaal tegen de lat en Lichtenberg tegen
de paal. De Zieuwentse midvoor scoorde na een half uur de eerste goal
waarna de rechtsbuiten der thuisclub nog voor het rustsignaal de stand
op 2-0 bracht.
Na de thee werd het 3-0 toen een der thuisclubspelers handig de Ratti-
defensie omspeelde waarna de ingeschoten bal door Baakman uit het doel
werd gehouden met de handen zodat een penalty gegeven werd welke
in een doelpunt werd omgezet 4-0. Via de Zieuwentse linksbinnen .werd
het 5-0 waarna Vreman de eer voor de Rattianen redde met een schot
van 20 meter afstand welke de Zieuwent-keeper te machtig bleek 5-1.

DZSV III - Ratti I
Bij Ratti was Boss vervangen door Haverkamp welke een goede wedstrijd
keepte en enkele fraaie reddingen verrichtte. In de eerste helft was er
weinig krachtsverschil en werd er aan beide zijden goed voetbal gespeeld.
Er was een fout in de Dinxperlose achterhoede voor nodig om Ratti aan
een voorsprong te helpen, maar Kerkhoven strafte deze fout dan ook ge-
nadeloos af 0-1. Na de rust groeide Ratti naar de betere ploeg en het
was Arendsen die de zege veilig ste'lde met een van hem bekend doelpunt
na een solo 0-2.

RAIFFEISEN - SPAARWEEK

van 27 t/m 31 oktober

l-duims geschaafde en geploegde

PLANKEN

Ie soort nu ƒ 6,50
per m- exkl. BTW.

Alles uit voorraad

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

Zondagmiddag 26 oktc^
14.30 uur
kompetitie wedstrijd

^^
r om

Vorden II
Longa II L^porde

Voorlichting ruilverkaveling
Onder grote belangstelling van de zijde van be-
langhebbenden bij de streekverbetering Ruilverka-
veling Warnsveld in ,,'t Wapen van Vorden" sprak
de 'heer Ten Wolde, adjunkt-landbouwkonsulent.
Spreker deelde mede dat !het aantal bedrijven in de
ruilverkaveling Warnsveld in 1969 in totaal 597
bedroeg t.w. beneden 5 ha 144 en van 5-10 ha 190,
van 10-15 ha 126, van 15-20 ha 75 en boven de 20
ha 62 ebdrijven.
Het aantal bedrijven met meer dan 20 melkkoeien
bedroeg 1 1 1 , met meer dan 25 fokzeugen 48, met
meer dan 150 mestvarkens 16 en met meer dan
2000 leghennen 12 bedrijven.
De situatie in de ruilverkaveling Warnsveld ver-
dienen 315 bedrijven of 53 percent minder dan
ƒ 15.000,— en 282 bedrijven boven dit bedrag per
jaar. De heer Ten Wolde gaf enige duidelijke
voorbeelden inzake de exploitatie over een bedrijf
van 12 ha waarvan 9 ha grasland en 3 ha bouw-
land, terwijl hij tevens hiervan de balans opmaakte.
Spreker gaf ook verschillende voorbeelden inzake
de bedrijfsovername door de zoon, hetgeen hij aan
de hand van cijfers verduidelijkte'.
De voorzitter van de streekverbetering Warnsveld,
de 'heer G. N. Z. Holtslag uit Wiohmond, dankte
de spreker voor zijn uiteenzetting alsmede de heer
G. J. Wuestenenk voor de beantwoording van de
gestelde vragen.

Landelijke kollekte
Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar
een kollekte gehouden van 27 oktober tot 2 no-
vember voor de geestelijk misdeelde medemens.
De zorg voor de geestelijk misdeelde, jong en oud,
gaat iedereen aan. 300.000 geestelijk gehandikap-
ten vormen nu eenmaal geen aantal dat gemak-
kelijk over het hoofd kan worden gezien. Vele
duizend en- en wij praten dan nog niet eens over
de ouders - zijn ten nauwste betrokken bij de ver-
zorging en begeleiding van hen, die anders zijn'.
Wat is er allemaal nodig?
Vele instellingen van verschillende soort en inrich-
ting alsmede diensten voor sociaal-pedagogische
en sociaal-psychiatrische zorg zijn nodig om een
optimale zorg en begeleiding te kunnen garanderen.
Er zijn internaten, dagverblijven, werkplaatsen,
short-stay homes, observatiecentra, scholen voor
buitengewoon onderwijs, vakantiehuizen, gezins-
vervangende huizen en tehuizen voor oudere en
zelfs bejaarde zwakzinnigen.
Is het nog nodig te zeggen, dat deze arbeid vele
tientallen miljoenen guldens vergt? Gelukkig het
land, waar zoveel reeds voor de geestelijk misdeel-
den wordt gedaan. Gelukkig ook het land, waar
de overheid in zo ruime mate financiële steun ver-
leent. Vele instellingen ontvangen meer dan de
helft subsidie. Het resterende percentage moet
echter uit andere bronnen komen.
Veel is nog nodig, alleen al door de toename van
het aantal zwakzinnigen. Het is duidelijk dat met
de bevolkingstoename ook het aantal geestelijk
gehandikapten toeneemt. Dankzij de verbeterde

medische zorg blijven gelukkig velen in leven, die
vroeger vrij jong stierven. Onderzoek en ervaring
hebben geleerd, dat een groot aantal geestelijk ge-
handikapten in de maatschappij gehandhaafd kan
blijven. Meer dan 10.000 plaatsen zowel in de
dag- als de interne voorzieningen zijn op dit mo-
ment reeds dringend nodig. Een ieder bepaalt voor
zich in hoeverre hij of zij mede verantwoordelijk
is voor die 300.000 geestelijk misdeelden, uw gees-
telijk misdeelde medemens.
Wij hopen, dat u veel zult geven. Nog meer hopen
wij, dat velen zich melden als kollektant bij me-
vrouw Hengeveld, Berend van Hackfortweg 24 te
Vorden. U doet er een goed werk mee voor uw
geestelijk misdeelde medemens. Alle oudervereni-
gingen en sociaal-pedagogische diensten werken
voor deze kollekte samen.

Vordens Toneel
Maandagavond j l . hield Vordens Toneel een le-
denvergadering waarin werd besloten om een
jeugdtoneelgroep op te richten. Ter zijner tijd zal
hierop nog nadere mededelingen worden gedaan.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Over het onderwerp: Bescherming van kinderen
tegen zedenmisdrijven sprak voor een groot aantal
belangstellenden van de afdeling Vorden van de
Ned. Chr. Vrouwenbond in zaal Eskes de heer
Postma, lid van het J^terdamse politiekorps.
De flrote opkomst wJIRnede te danken aan de op-
roep van het bestuur om de mannen ook mee te
laten komen.
Op zeer duidelijke wijze en volkomen te begrijpen
vertelde spreker uit «iüi 24-jarige politie-ervaring
over kinderen en ou^Be personen die bij de sex-
misdrijven waren betroKken. Spreker was geduren-
de 6 jaar steeds op pad met het houden van lezin-
gen over deze materie. De praktijk en de theorie
gaan, volgens spreker, dan ook lang niet altijd
samen. Voor de politie is de bestrijding van de
misdaad geen liefhebberij. Veel gebeurtenissen
hebben soms veel leed tengevolge. Soms is dat leed
onherstelbaar. Wij moeten een paar eenvoudige
maatregelen treffen en een beetje oplettend zijn'.
Het slachtoffer van een sex-misdrijf wordt soms
al te vaak vergeten. Van het aantal sex-misdrijven
komt ongeveer 10 percent de politie ten gehore van
het aantal zedenmisdrijven ongeveer 90 percent.
Vooral ontucht met niderjarigen komt overal voor.
Een kind kijkt altijd tegen een volwassene op (mee-
nemen op bromfiets, het geven van snoep enz.).
Ouders nebben hun kinderen soms niet aan een
lijntje en daarom noemde spreker een aantal wen-
ken en raadgevingen o.a. prent uw kinderen in dat
zij nooit zonder uw voorkennis met iemand mee-
gaan of van een vreemde geld of snoep aannemen.
Ga op gezette tijden na, waar het kind zich op-
houdt als het buiten speelt en met wie. Kelders,
schuurtjes, donkere en afgelegen ruimten zijn niet
de geschiktste speelplaatsen. Wanneer u twijfelt
of een redelijk vermoeden heeft van een zedende-
likt, ondervraag dan uw kind liever niet zelf, maar
wendt u tot de zeden- en kinderpolitie.
Na de pauze werden een aantal gestelde vragen
door spreker op duidelijke wijze beantwoord.
De presidente, mevrouw Berenpas-v, d. Kamp,
dankte de spreker voor zijn duidelijke uiteenzetting
van dit onderwerp.

Gelderse Mij van Landbouw
Op woensdag 12 november zal ir J. Baas uit Zut-
phen voor de afdeling Vorden van de Gelderse
Mij van Landbouw een lezing 'houden over De
toekomst van de landbouw. Deze bijeenkomst vindt
plaats in de zaal van hotel Bakker.
Op tal van plaatsen in de provincie Gelderland
wordt voor de leden van de CBTB, ABTB en de
GMvL een cursus varkenshouderij gehouden. Voor
Vorden is dit Harfsen-Gorssel. In zes bijeenkoms-
ten worden dan door deskundige sprekers de be-
langrijkste problemen van de varkenshouderij en
varkensmesterij behandeld nl. voeding, gezond-
heidszorg, ekonomie, huisvesting, fokkerij en krui-
sing en afzet en integratie.
De GMvL afdeling Vorden zal evenals voorgaan-
de jaren de feestavonden houden in samenwerking
met de afdeling Jong Gelre en de Bond van Plat-
telandsvrouwen. Deze feestavonden vinden plaats
op vrijdag 28 en zaterdag 29 november.

Brandweer dagje uit
Met onbekende bestemming vertrok men om 7 uur
richting Arnhem. Hierna 'ging het richting Noord-
Brabant waar onderweg in Gennep koffie werd
gedronken. In Overloon werd het oorlogsmuseum
bezichtigd. In Eindhoven bij het Eurostrand werd
de koffietafel gebruikt. Het Evoluon (beeldverhaal
van de de ontwikkeling (de evolutie) van weten-
schap en techniek in onze samenleving werd even-
eens met een bezoek vereerd. Daarna vertrok het

gezelschap weer huiswaarts na onderweg nog even
gepauzeerd te hebben voor een drankje.
Het diner, dat werd opgediend in hotel De Zon,
was volgens de brandweerlieden uit de kunst. Vol-
daan ging men dan ook huiswaarts.

Trix Horsting-show
De 13-jarige Vordense twiener Trix Horsting is
er zaterdagavond in geslaagd om een tot in alle
hoeken bezette zaal Schoenaker twee uur lang te
boeien met een door haar zelf in elkaar gezette
muzikale show.
Velen, nieuwsgierig geworden door de publikaties
rondom dit plaatselijk zeer bekend geworden muzi-
kaal talent, wilden zelf horen en zien of het wer-
kelijk de moeite waard was. Men is niet teleurge-
steld naar huis gegaan, want wat Trix wist te
presteren was werkelijk formidabel.

GEMEENTE VORDEN

Wet Ruimtelijke
Ordening

Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voorne-
mens zijn in afwijking van het geldende be-
stemmingsplan, aan de heer H. Bosman, D
36b te Vorden met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ver-
gunning te verlenen voor de bouw van een
tweede woning op het terrein kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie B nr. 1890,
gelegen aan de Enzerinckweg.

Tot 7 november 1969 bestaat voor een ieder
gelegenheid tegen dit voornemen schriftelijk
bezwaar in te dienen bij het gemeentebestuur.
Tot deze datum liggen de op deze zaak be-
trekking hebbende stukken ter gemeentese-
kretarie ter inzage.

Vorden, 23 oktober 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de loco-burgemeester,
A. ƒ. Lenselink

de sekretaris,
J. Drijfhout

Kleine zege voor Vorden I
Het enige doelpunt dat Holsbeke na een pass van
Nijenhuis reeds na 2 minuten spelen voor Vorden
scoorde, bleek beslissend voor de einduitslag.
Voor een flink aantal toeschouwers begonnen de
geelzwarten uitstekend en de Reunie-verdediging
raakte nogal eens in paniek. Zo kwam na tien
minuten Jansen na een pass van Holsbeke vrij voor
het Reunie-doel doch een der verdedigers redde op
de doellijn. Nadat doelman Stroeve nog eens tijdig
had ingegrepen bij een doorbraak van Holsbeke
luwde het Vorden-offensief enigszins De bezoekers
probeerden het via Hogeveen een paar maal met
afstandsschoten doch dat kan doelman Golstein
niet verontrusten. Vlak voor de rust kreeg Jansen
nog een uitstekende kans de voorsprong te vergro-
ten, doch hij liet de bal in vrije positie van zijn
schoen glippen.
Na de thee kreeg de Vorden-defensie handen vol
werk. Men verdedigde echter uiterst bekwaam met
doelman Golstein als de uitblinker. Aan de andere
kant bleken de tegenstoten van de htuisclub niet
van gevaar ontbloot. Zo schoot Holsbeke in volle
vlucht naast en werden 2 doelpunten wegens bui-
tenspel afgekeurd. Aan het eind zetten de bezoe-
kers een fel offensief in doch de Vorden-defensie
liet de zege niet meer uit handen nemen.

UITSLAGEN VOETBALWEDSTRIJDEN
AD (Aalten) 2-Vorden 22-1; Noordijk 2-Vorden
3 0-2; Warnsveldse Boys 2-Vorden 41-1; Vorden
6-Hercules 33-1; Ratti 2-Vorden 7 13-1; Ratti 2
(afdeling zaterdag)-Sp. Eefde 2 1-6.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
Socii l-Vorden 1; Vorden 2-Longa 2; Vorden 3-
SVBV 1; Vorden 4-Baakse Boys 1; Socii 3-Vor-
den 6; Ratti 2-Vorden 5; Steenderen 3-Vorden 7.

RAIFFEISEN - SPAARWEEK

van 27 t/m 31 oktober



Bestuur voetbalvereni-
ging „Vorden" dankt al-
len voor de enorme be-
langstelling, bloemen en
cadeaus bij het 40-jarig
jubileum ontvangen.

Het was voor de vereni-
ging een stimulans om op
de ingeslagen weg voort
te gaan.

Het bestuur
Vorden, oktober 1969

Te koop: 2-persoons
Eng. ledikant met matras-
sen, z.g.a.n. Tragter,
Zutphenseweg 95

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
eeds doehreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd: Voor enkele
halve dagen of l hele dag
hulp in de huishouding
Mevr. Van Dorth tot
Medler ,,Huize Medler"
Vorden, tel. 6753

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

ntfun voor mr benen?

de enige
en echte

Siipp-hos

LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Te koop: 6 biggen. Joh.
Wesselink, Kranenburg

Te koop: Kolenkonvektor
merk Faber. De Hane-
kamp 7 Vorden

Een leuke foto van een
poes die zich verschuilt
onder een krant.

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreiilame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Kookworst
Kalfspaté

500 gram 2,25
500 gram 2,60
100 gram 30
100 gram 50
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade 298

Pond zuurkool plus
]/2 pond fijne rookworst 1,40

Alpensnitsels
Haantjes Slavinken
Fijne rookw. Sausijsjes
Honing Biefstuk

Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Zag u onze kollektie

LAKSCHOENEN

reeds?
Neem eens een kijkje in de etala-
ge, het is de moeite waard.

Als extra reklame
a.s. vrijdagavond van 7-9 uur

DUBBELE ZD-zegels

Van jong tot oud
met sparen vertrouwd

Pi

Oss
g

Raiffeisen-Spaarweek
27 t/m 31 oktober

•̂  V* w""~' •

30 otoober

Tijdens de Raiffeisen-Spaarweek verstrekken wij
aan iedere nieuwe spaarder een premie van f 5,-
Bovendien wordt iedere bezoeker een aardige attentie
aangeboden.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

UIT ONZE NIEUWE

najaars-kollektie
ACRYL MEISJESPULLOVERS

moderne kleuren, vanaf ƒ 7,40

kleine stijging per maat

SHETLAND HERENPULLOVERS

Shetlandwol met v-hals en halve

col, moderne kleuren ƒ 19,75

DAMESJACKS MET BONTVOERING

moderne kleuren ƒ 49,50

JONGENSJACKS MET BONTKRAAG
EN VOERING

reeds vanaf ƒ 46,30

kleine stijging per maat

ƒ 69,-

fa.TSchoolaerman
•̂̂ fĉ  \ir\r\r\LEmt A r* 1/11*1 i itiisVOORHEEN A.6.MELL/NK

Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404

ModernB

zwart lak pump
met blokhak en koperen gesp
bij ons nu ƒ 19,95

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

maak van n w huis een thuis.
Iaat ons u adviseren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

SLAAPKAMER
Uitvoering teak
De fraaie slaapkamer be-
staat uit:
• ledikant met verlich-

ting
• royale 3-deurskast

(2/3 leg, 1/3 hang)
• 2 nachtkastjes
• 2 stoelen
• 1 tafel

PRIJS VANAF
(kompleet) f730.-

toilettafel met spiegel
prijs vanaf f 198.-

RAIFFEISEN - SPAARWEEK
van 27 t/m 31 oktober

BUFFET
uiterst luxe uitvoering,
tijdelijk van ƒ 575,— voor

f 432,-

cxkl. BTW

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


