
Woensdag 31 december 1969
31e jaargang no. 39

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

iKerkdienstenl

Hervormde kerk
Oudejaarsdag 31 december
14.30 uur ds. J. H. Jansen
i9.30 uur ds. J. H. Jansen

Nieuwjaarsdag l januari
10.30 uur ds. J. C. Krajenbrink (ha l f -uur dienst)

Zondag 4 januari
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink bevestiging van
ambtsdragers

Gereformeerde kerk
Oudejaarsavond 31 december
19.30 uur ds. Th. P. van Belzen

Nieuwjaarsdag l januari
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen

Zondag 4 januari
10.00 uur ds. N. Schelhaas uit Lochem voorberei-
ding H. Avondmaal
19.00 uur ds. C. Gros uit Aalten

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)

31 dec. n.m. 5 uur-1 jan. 11 uur n.m. De Vries
3 jan. v.m. 10 uur-4 jan. 11 uur n.m. Lulofs
Boodschappen graag 's morgens voor half tien.
Tel. De Vries 1288 - Tel. Lulofs 1255

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
31 december vanaf 18.00 uur tot en met zondag-
avond 4 januari zuster Stoop, telefoon 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

31 dec. 12 uur-2 jan. 7 uur: Harmsma, tel. 1277
Weekend 3-4 januari:
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 N. Kersten van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

BURGERLIJKE..-
STAND

Geboren: Albert, zoon van J. A. Wagenvoort en
A. Scheffer; Marijke Henrica Gerarda, dochter
van A. J. Garritsen en J. M. W. Nijenhuis.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. W. L Form en M. H. A. Jansen; A.
Wolters en W. M. Mombarg; J. A. Kolkman en
A. G. van der Linden; H. W. Rossel en G. Klein
Geltink; F. M. J. van Benten en W. J. T. M.
Rensen; J. Lenselink en A. Vroegindeweij; G. M.
E. Jeulink en G. A. Aaldriks; H. Lubbers en M.
C. Koning.
Overleden: Berendina Teunissen, 86 jaar, echtge-
note van D. J. Luijmes; Janna Kosstede, 92 jaar,
weduwe van J. H. Bargeman; Janna Gardina Smal-
legoor, 89 jaar, weduwe van W. Kettelarij; Hen-
drika Johanna Wonnink, 96 jaar, weduwe van G.
Wesselink.

Gevonden voorwerpen
l bruine portemonnaie met knipsluiting, waarin l
bankbiljet van ƒ 25,— en l van ƒ 10,— met enig
klein geld; l kartonnen doos inh. 10 pakken diep-
vries „Suppengemüse"; l hond (boxer); l paar
zeemieren wanten met witte voering; l zwarte plas-
tic portemonnaie met knipsluiting inh. ƒ 0,58; l
bruine, rechter damesvingerhandschoen; l licht-
bruine damesvingerhandschoen; l standaard met
houten voetstuk, merk Vendere sport, hoog 12 cm;
l grijze rechter wollen herenvingerhandschoen; l
dames polshorloge, doublé met rood-wit-blauw
plastic band; l gebreide nieuwe blauw-witte hand-
schoen; l waterpomptang; l heren polshorloge,
merk ,,Avia" king, Swiss made met zilverkleurige
band; l wit wollen kinderwantje; 4 sleutels in le-
ren etui t.w. 2 lipssleutels en 2 kleine sleuteltjes;
l Zeiss Ikon sleutel waaraan een metalen popje
(kaboutert je) .
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5, telefoon 05752-1230.

Sportclub Medler
In zaal Eykelkamp in het Medler werd door de
sportkombinatie 't Medler een schiet- en verwer-
pingsavond gehouden. Ondanks het minder guns-
tige weer was er nog een behoorlijke belangstelling.
Het rad van avontuur draaide op volle toeren en
ook de andere vermakelijkheidsspelen als sjoelen
schieten, balgooien etc. hadden gretig aftrek.
Met de netto-opbrengst hoopt het bestuur de kas
wat aan te vullen wat broodnodig is omdat de
sportkombinatie voor grote uitgaven staat in ver-
band met de bouw van het nieuwe clubhuis aan
de Ruurloseweg.

Feestavond Cantemus Domino
In zaal Eykelkamp hield het parochieel zangkoor
Cantemus Domino van de St. Antonius van Pa-
duakerk uit de Kranenburg haar jaarlijkse Caeci-
liafeest. Pastoor Van Berkel bracht de heren zan-
gers, dirigent en organist hartelijk dank voor de
wijze waarop zij in de \QJJI van het jaar de kerk-
diensten muzikaal hadde^P&pgeluisterd, wat voor-
al ten aanzien van de nieuwe liturgische erediens-
ten zeker niet gemakkelijk was en een behoorlijk
aanpassingsvermogen van hen eiste.
Ook voorzitter H. Wiggers hield een korte toe-
spraak waarin hij de led^k dank bracht voor het
geven van hun beste krSPten aan het koor. Ge-
zien de grote belangstelling op deze feestavond
was hij er van overtuigd dat nu ook de wekelijkse
repetitie-avonden beter bezocht zouden worden.
De avond, waarbij ook de dames waren uitgeno-
digd, werd gezellig doorgebracht met zang, dekla-
matie en korte schetsjes.

BETALING
ABONNEMENTS-
GELD
Voor l januari 1970 kan het abonnements-
geld voor Contact weer worden voldaan op
de volgende manieren:

Per giro 1205867
Per Raiffeisenbank Vorden

1 Per Amro-bank Zutphen

ten name van drukkerij Weevers
voorheen Wolters, Vorden

Of ten kantore drukkerij Nieuwstad
12 te Vorden.

HET ABONNEMENTSGELD
BEDRAAGT ƒ 10,— PER JAAR
EXKLUSIEF INKASSO.

Betaalt u na l januari 1970 dan komt er 50 et
inkasso- en administratiekosten bij dus dan
wordt het bedrag ƒ 10,50.

Nu het steeds moeilijker wordt om weekbla-
den in stand te houden, hopen wij toch dat
ons Contact mag blijven bestaan voor Vor-
den en omgeving en wij verzoeken dan ook
beleefd om u aller medewerking.

Laat onze kwitantieinner niet vier of vijf-
maal tevergeefs lopen, dit is niet meer mo-
gelijk. Na de tweede aanbieding moeten wij
beslist uw abonnement als beëindigd be-
schouwen.

Mocht u eventuele klachten of wensen heb-
ben aangaande de bezorging van Contact,
meldt het ons dan s.v.p. Wij doen ons ui-
terste best om het zo goed mogelijk uit te
voeren.

Voor diegenen die geregeld Contact gemist
hebben dit jaar in verband met de bezor-
ging en dit steeds gemeld hebben, nog onze
exkuses en hartelijke dank voor het besef
dat het voor onze bezorgers ook altijd niet
even makkelijk is.

Redaktie en medewerkers Contact

SPORTVERENIGINGEN IN VORDEN GAAN NAUWER
SAMENWERKEN

Enkele maanden geleden hebben de heren Ver-
stoep, Sikkens en De Gruyter de sportverenigin-
gen in Vorden een circulaire gezonden met het
verzoek hun gedachten eens te laten gaan over
één grote sportvereniging Vorden en of er mo-
gelijk andere ideeën leven onder de diverse ver-
enigingen.

Onder leiding van genoemd drietal vond er thans
een bijeenkomst plaats in café Eskes. In een tijd
waar vergaderingen slecht bezocht plegen te wor-
den was het frappant dat alle uitgenodigde ver-
enigingen met twee of soms meer bestuursleden
aanwezig waren.

Deze verenigingen waren de VAMC De Graaf-
schaprijders; LR De Graafschap; gymnastiekver-
eniging Sparta; zwem- en poloclub Vorden; volley-
balclub Dash; Badmintonclub; voetbalverenigingen
Vorden en Ratti; Medler touwtrekclub.

Men was er van uitgegaan die clubs uit te nodi-
gen welke haar leden aktief (lees lichamelijk) sport
bedrijven en dus bv. geen dammers, biljarters, hen-
gelaars etc. Er ontspon zich in de vergadering een
levendige diskussie waarbij wel duidelijk naar vo-
ren kwam dat één grote sportvereniging Vorden
geen haalbare kaart is. Naar de mening van het
merendeel der afgevaardigden is de gemeenschap
in Vorden daar veel te verdeeld voor.

Dat er in Vorden tussen de diverse verenigingen
hier en daar beslist wel het een en ander aan het

punt samenwerking schort, kwam tijdens deze dis-
kussie wel duidelijk naar voren.

Nu één sportvereniging niet te verwezenlijken is,
werd er een voorstel gedaan om te komen tot een
kommissie sportzaken of een sportraad. Over dit
punt waren de meningen verdeeld. Het kwam er
in feite op neer dat men voor een dergelijke kom-
missie of sportraad waarvan de meeste leden dan
worden aangewezen door B & W of de gemeente-
raad, de tijd voor Vorden nog niet rijp achtte.

Duidelijk werd gesteld dat men hoe dan ook tot
enigerlei samenwerking moet komen waarbij de
vergadering als hoofddoel zag meer zien te berei-
ken voor de jeugd in de gemeente Vorden. Met
dit voorstel voor ogen werd besloten op 4 febru-
ari a.s. opnieuw in café Eskes bijeen te komen.

De besturen van de deze avond aanwezige vereni-
gingen zullen dan één persoon van elke vereniging
naar de vergadering afvaardigen. Deze 8 personen
zullen een kommissie vormen die zal bekijken op
welke wijze men tot samenwerking kan komen.

Het ligt voorts in de bedoeling naast deze kommis-
sie van acht een onafhankelijke voorzitter te vin-
den. Bij voorkeur dus iemand die geen binding
heeft met een bepaalde sportvereniging ter plaat-
se. De vergadering van 4 februari zal in ieder ge-
val nog onder leiding staan van de in de aanhef
genoemde heren.

NAJAARSVERGADERING VORDENSE ZUIVELFABRIEK
In een zeer goed bezochte ledenvergadering rele-
veerde de voorzitter, G. W. Winkel, in zijn ope-
ningswoord de gunstige weersomstandigheden van
de afgelopen zomer en herfst.

De tot heden uitbetaal^ voorschotprijs voor de
melk heeft hoger gele^^r dan het vorig jaar, ten
gevolge van een hoger melkprijsadvies van de
Zuivelbond, een adviesprijs, waaraan de fabriek
zich pleegt te houden. Dit heeft tot gevolg dat de
slotuitkering der fabriek over 1969 lager zal zijn
dan het vorig jaar. L^^iteindelijke melkprijs zal
echter zeker niet bene^PI die van 1968 uitkomen.
De fabriek verwerkte het grootste deel der aan-
gevoerde melk tot kaas. De kwaliteit van deze
kaas was goed, gezien de keuringsuitslagen van
de verkoopvereniging.

De voorzitter maakte er tevens melding van, dat
de verkoopverenigingen in midden Nederland per
januari 1970 een fusie aangaan. Het betreft hier
de verkoopvereniging NCZ te Amsterdam, Pro-
ducent te Gouda, GOCZ te Zutphen en Graaf-
schap te Aalten, waarmee deze verkooporganisatie
zal zijn uitgegroeid tot de grootste in het land.
Ook de ontwikkelingen in Coberco-verband wer-
den door de voorzitter besproken, waarbij hij me-
dedeelde, dat het bestuur der Vordense zuivelfa-
briek deze nauwlettend zal blijven volgen.

Dat het bestuur met de tijd wil meegaan, mag blij-
ken uit het voorstel aan de leden om het tankmelk-
projekt ter hand te nemen, aldus de voorzitter.
Een voorstel van het bestuur om het ledenkapitaal
gevormd in 1959, aan de leden uit te betalen, werd
met algemene stemmen aangenomen.

De direkteur der fabriek M. Groen, leidde daarna
uitvoerig het tankmelkprojekt in. Er kunnen zowel
ekonomische als sociale faktoren zijn, die over-
gang tot het tankmelken wenselijk maken, aldus
de direkteur. In de eerste tijd zal een en ander niet
zo gemakkelijk liggen, doch men kan er van over-
tuigd zijn dat over een zeker aantal jaren de over-
gang naar boerderijtank en rijdende melkontvangst
voor een groot gedeelte der veehiuders een feit
zal zijn. De eerste jaren zal dit projekt de vereni-
ging zeker geld kosten, doch dit houdt niet in, dat

men daarom thans hiervan zou moeten afzien om
er over enkele jaren toch mee terug te komen in
een vergadering.

Na alle faktoren van het tankmelken te hebben
besproken, kreeg de vergadering de gelegenheid
tot het stellen van vragen, welke door de direk-
teur werden beantwoord.

Het voorstel van het bestuur om een boerderijtank
aan veehouders, welke een jaarhoeveelheid melk
van 160.000 kg van hun bedrijf leveren, gratis in
bruikleen te geven en veehouders, die minder per
jaar leveren het kostprijs ver schil te laten bijbeta-
len, werd door de vergadering met grote meerder-
heid van stemmen aangenomen.

Het bestuur kreeg de machtiging om per aan te
schaffen boerderijtank een bedrag van ƒ 10.000,—
te investeren, alsmede de machtiging om eventu-
eel een rijdende melkontvangst aan te schaffen.
Vooreerst ligt het in de bedoeling om de rijdende
melkontvangst met een andere zuivelfabriek te ex-
ploiteren. Met het tankmelkprojekt zal per 1971
worden gestart, indien mogelijk in bepaalde geval-
len eerder.

De direkteur hield tenslotte een inleiding over
de zuivelproblemen in de EEG en in eigen land.
Ook deefl hij mededelingen over de gang van za-
ken in eigen bedrijf. Het melkvervoer voor 1970
zal door dezelfde personen thans worden uitge-
voerd. Wat betreft de kwaliteit van de melk, merk-
te hij op, tot heden zeer ingenomen te zijn met de
resultaten van het kwaliteitsonderzoek. De Vor-
dense veehouders slaan een goed figuur bij de re-
gionale pooling der kwaliteitsgelden. Hij deed een
beroep op de leden om hun krachten te blijven in-
spannen, aangezien meer dan ooit kwaliteit een
rol van betekenis zal zal spelen.

De voorzitter dankte tenslotte de direkteur en alle
medewerkers voor de bijdrage, geleverd aan de
goede gang van zaken in de vereniging in 1969 en
dankte de leden voor de prettige wijze, waarop de
besprekingen konden worden gevoerd, hen tevens
een voorspoedig 1970 toewensend zowel voor be-
drijf als gezin.

Ned. Chr. Vrouwenbond
In een in kerstsfeer gebrachte zaal van café Eskes
hield de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrou-
wen Bond haar kerstfeestviering.

Het deklamatorium voor de Adventstijd, een uitga-
ve van de Chr. Plattelands Vrouwen Bond en de
Ned. Chr. Vrouwen Bond, genaamd ,,Van mond
tot mond" werd door de dames Groot Jebbink,
Barnard, Kruisselbrink, Berends en Berenpas goed
vertolkt terwijl mejuffrouw Eskes de samenzang
op het elektronisch orgel begeleidde.

Mevrouw Hogendoorn-Blikman uit Almen dekla-
meerde kerstgedichten en vertelde een verhaal ge-
naamd ,,De kaars van het kind". Een en ander
werd met grote aandacht gevolgd.

De presidente, mevrouw Berenpas-v, d. Kamp,
bracht dank aan allen die tot het welslagen van
deze avond hadden meegewerkt.

KPO
In zaal Schoenaker organiseerde de plaatselijke
afdeling van de KPO een geslaagde traditionele
kerstavond voor de bejaarden uit de omgeving en
het dorp Vorden.

opkomst. De bejaarden werden, dankzij de hulp
van vrijwillige medewerkers, per auto van huis op-
gehaald en weer teruggereden.

Nadat eerst - om de kou wat te verdrijven - een
kop koffie met gebak was geserveerd, opende de
presidente, mevrouw W. Huinink-Grobben, met
een hartelijk welkom. Ook pastoor Van Berkel
sprak een kort openingswoord en wees op het a.s.
kerstfeest. Hij gaf hierna het woord aan pater G.
Heitbrink ofm van de Rees uit Brummen.

Op bijzonder boeiende wijze vertelde deze hierna
over zijn reis naar het Heilige Land, Israël, waar
hij voor enige jaren geweest was. Ook de plaat-
sen die zowel op de heen- als terugreis werden
aangedaan, o.m. Rome, Venetië e.a. werden be-
keken, want pater Heitbrink had een uitzonder-
lijk prachtige kollektie kleurendia's gemaakt, waar-
door men een juiste indruk van deze reis kreeg.

Het was een verrijkende avond waar iedereen erg
van heeft genoten. Tussen de bedrijven door wer-
den de bejaarden getrakteerd. Er werd nog een
verloting gehouden van zelfgemaakte kerststukjes
en andere gebruiksvoorwerpen. Deze avond was
geheel door de jongere KPO-leden verzorgd waar-
voor zij door de presidente hartelijk werden be-
dankt. Ook pater Heitbrink werd dank gebracht
voor zijn dia's en boeiende verteltrant.



Ibers
Geldig tot en met 7 januari

SUPERMARKT
PRESENTEERT VOOR DE FEESTDAGEN

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

lUtde, t&a04Vü

4 SLAVINKEN HALEN
3 BETALEN

Heerlijk bij de borrel

BIEFLAPPEN Oftfi
bakken als bief stuk 250 gram 4Ü\JO

Wegens enorm sukses

RUNDERROLLADE QOft
500 gram O^IO

RUNDERSTOOFLAPPEN OTQ
500 gram ^- • O

MALSE RIBLAPPEN O O O
500 gram ^J^^^J

LEVER 100 gram 79
HAMWORST 100 gram 79
GEBRADEN GEHAKT 150 gram 79
HAAGSE LEVERWORST 150 gram 69

ÖWtÉeeii fa j u' f-

Exportkwaliteit
GOLDEN DELICIOUS 2 kg 89

AARDAPPELEN 5 kg 149

Bij zuurkool
ROOKWORST van 109 voor 95

PERSSINAASAPPELS 10 voor 129

PANKLARE RODE

Nefa

damesverband
dubbel pak

van 225 nu

179

KOOL 500 gram 29

Silvo

bruine bonen
500 gram

85

3/4 literpotten

appelmoes
2 potten

98

Silvo

spliterwten
500 gram

75

Grote rol

chocolade-
croquettes
nu slechts

99
Deze 5

DIEPVRIES

haantjes
1050 gram

Literblik

PERZIKEN OP SAP
slechts

•̂̂Ô9
Grote Smarius 2 rollen

ontbijtkoek Marie biskwie
nu van 168 nu

75 139

^EfettŴ9

3/4 literpot

zilveruitjes
van 98 voor

79

Mars mellow

paddestoeltjes
200 gram

59

aanbiedingen gel

2,49

3/4 literpot

augurken
nu

1O5

200 gram

Ru m bonen
in rood staniol

yy

200 gram

Poederkoffie
van 350 nu

298

Heerlijke

boomschors-
chocolade

bakje

85

den alleen Oudejaarsdag

GROTE POT

knakworst j AQ
van 198 voor

Grote fles

MONTALIA VERMOUTH
van 350 nu

A
i

4

Italiaanse

tomatenpuree
6 blikjes

98

Diverse smaken

puddingsaus
2 flesjes

98

•̂m\j

Grote zak

ZOUTE PINDA'S
van 89 voor

fi^tf j^tk.ESLC3ft
«^^1B v^^9V

Heerlijk op de
boterham

Beker

hazelnootpasta
nu voor

79

3 grote stukken

badzeep

1O9

Literblik erwten met wortelen 79
elk tweede blik

Bij 2 pakken sup.

Roodmerk koffie
l pak

wafels
voor

Grote pot

rode of blauwe
pruimen

voor

89

Literflacon

Piek afwas

elke 2e flacon

49

Disc-o-matic

zeeppoeder
tonnetje van 725

voor
325van OZD nu

2 gezinsflessen

appelsap
voor slechts

98

Grote baal

chocoladehagel
800 gram

slechts



Op 13 december ging
van ons heen, ons lief
dochtertje

Marièttc Caricn
bijna 7 maanden oud.

R. H. J. Engel
C. I. Engel-

de Vries
Leidschendam, 17 de-
cember 1969
Prins Frederiklaan 339
De teraardebestelling
heeft inmiddels in alle
stilte plaatsgevonden.

Voor de betoonde be-
langstelling welke wij
mochten ondervinden bij
het overlijden van onze
lieve broer, zwager en
oom
Gerrit Willem Meijerink
zeggen wij hartelijk dank

Namens allen,
A. Meijerink

Vorden, december 1969
Zutphenseweg C 65

Hiermede betuigen wij
onze dank voor de deel-
neming ondervonden na
het overlijden van onze
lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoe-
der

Hcndrika Bcrcndina
Poortcrrnan- Wigherink

Uit aller naam,
G. J. Poorterman-

Wassink
Vorden, december 1969
't Hilverdink B 31

ASBEST BOARD
(eternit) 120 x 250

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

GESLOTEN
Nieuwjaarsdag
en Oudcjaarsdag
om 6.00 uur

Café LETTINK

BEHANG
3 halen 2 betalen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Een nette gepensioneer-
de man zoekt voor een
paar halve dagen per
week tuinwerk of andere
werkzaamheden. Brieven
onder no. 39-1 bureau
van dit blad

HARDBOARD
afmetingen 122 x 366
122 x 396, 122 x 427
Bij afname van 10

stuks prijs per stuk
ƒ 7,05, f 7,60, f 8,15

Prijs per stuk
ƒ 7,65, ƒ 8,30, f 8,85

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

Gratis af te halen:
Mooie zwarte hond.
J. Harmsen, Smidsstraat
16, Vorden

natuurli jk bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor goede
rijwielreparatic naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

DIESELOLIE
vraagt prijs

G. Weulen Kranenbarg

Geschaafde en
geploegde planken

l duim dik
beslist Ie soort

Nu nog alle lengten
voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Inplaats van kaarten

BERT VREEMAN
en
JENNY STOKKERS '

hebben de eer, mede namens weder/ijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, waarvan de vol t rekking
/al plaatsvinden op vr i jdag 9 januari a.s.
om 10.30 uur ten gemeentehui/e te Hor
eulo.

Vorden, Burg. C ialléestraat 11
llaarlo, M 13
december 1%9

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in hotel
Peters te Horculo.

l i eden ging nog onverwacht van ons heen,
m i j n lieve vrouw onze lieve moeder en groot-
moeder

BERENDINA TEUNISSEN
echtgenote van 1) .J. Luijmes

in de ouderdom van 80 jaar.

l ) . .1. L u i j m e s
A. te Linde-Luijmes
J. W. te Linde

,1. Ke t t e l e r i j Luijmes
E. J. Kettelerij

en kleinkinderen

Vorden, 18 december 1969
Nieuwstad 44

De begrafenis heeft plaatsgehad maandag 22
december op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

l i e d e n behaagde het de l i e e r van on/e zijde
weg te nemen on/e lieve en /org/ame vader,
behuwd- en grootvader

GERHARDUS HENDRIKUS
GROOT BRAMEL

weduwnaar van Aaltje CJroot Koessink

in de gezegende ouderdom van 81 jaar .

Kust /acht lieve opa.

L. (Jroot Bramel
Cl. C i root Bramel-Mcijcrink
Ada

Vorden, 19 december 19(>9
Mossel D 94

De te raa rdebes te l l ing heef t plaatsgehad op
woensdag 24 december op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

l i e d e n ging nog onverwacht van ons heen
mijn lieve vrouw, on/e lieve moetier en
grootmoeder

GERRITJE BOUWHUIS
echtgenote van J. W. Zomer

in de ouderdom van 00 jaar.

Kust / ach t .

Vorden: .1. W. Zomer
Doetinchenr. H. .1. l lagelstein-Zomer

l 1. l1;, l lagelstein
Kefde: B. 11. Klein Kranenbarg-

Zomer
J. W. Klein Kranenbarg

Vierakker: G. W. Zomer
J. C. D. Zomcr-Nijkamp
en kleinkinderen

Vorden, 20 december 1909
Molenwcg O

De begrafenis heef t plaatsgehad woensdag 24
december op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

I leden overleed na een kortstondige ziekte,
on/e lieve moeder, groot^ en overgroot-
moeder

JANNA GERDINA SMALLEGOOR
weduwe van W. Kettelarij

in de gezegende ouderdom van 89 jaar.

De opstanclingshoop in het paradi js was
haar rotsvast geloof.

Joh. 5 : 28-29; Openb. 21 : 4-5

Kust /acht opoe.

H a a r d a n k b a r e kinderen,
behuwd , klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 20 december 1909
Vosser E 90

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden ging van ons heen in de gezegende
ouderdom van 90 jaar on/e tante

HENDRIKA JOHANNA WONNINK
weduwe van C ï . \VcsscIink

Namens nichten en neven
d', \ \esscl ink

Vorden, 20 december 1969
„De Wchme"

De begrafenis heeft plaatsgehad woensdag
24 december op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

l leden overleed /acht en kalm on/e lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

JANNA KOSSTEDE
weduwe van .1. 11 . Bargeman

in de ouderdom van ru im 92 jaar.

Vorden: Fam. W. Bargeman
Hengelo Gld.: Fam. H. Bargeman
l lengelo Cdd.: Fam. A. 11. Verstege

klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 21 december 1909
A l me n se w e g 40

De teraardebestel l ing heef t plaatsgehad op
woensdag 24 december op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

In verband met de afsluiting der boeken is
het kantoor op woensdag 31 december

na 12.30 u. gesloten
U GELIEVE HIERVAN GOE-
DE NOTA TE NEMEN !

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

KRANENBURG-VORDEN - D 132

SCHOTELS
VOOR OUDEJAARSDAG
GAARNE VROEGTIJDIG
BESTELLEN

Cafè-restaurant

„'t Wapen van Vorden"
F. l'. SMIT

Houtverkoop Hackfort
Daar er

geen houtverkoop
op het LANDGOED HACK-
FORT wordt gehouden, kunnen
degenen, die hout op stam of aan
perceel wensen te kopen, hiervan
opgave doen aan

D. J. Walgemoed
E 40 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1421

Vordense Coöp.
Zuivelfabriek

Door de gladde, slecht begaan
bare wegen is het ine lkven ten
geen eenvoudige taak .

U k u n t ons behulpzaam /ijn door
bij uw huis de weg of het trot-
toir wat beter begaanbaar te ma-
ken.

Tevens zullen wij kontante betaling op prijs
stellen, opdat bij regenachtig weer het op-
schrijven vermeden wordt.

De clirektie.

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

WANNEER U MET OUD EN

NIEUW GEZELLIG THUIS

BLIJFT, BESTELT U DAN UIT

ONZE SLIJTERIJ UW

DRANKEN

Vieux 9,75

Jonge genever 9,45

Bessengenever 8,55

Citroen brandewijn 7,95

Dekoratiéïkruiken Florijn
oude of jonge genever 12,50

TafelwiJfifBeaujieu 3,75

3 flessen voor 10,00

Maar vergeet uw hartig hapje niet

Huzarensalade 2,00

Russisch ei 2,50

Halve haan 2,75

Cotelet 2,75

Kroket 0,75

Portie bitterballen 1,00

Wij wensen allen een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

hotel café restaurant slijterij ̂  jf& ^-

.Zutphenseweg 24 - Telefoon 05752-1236

J L JL 111 "' JL

Nog vlug even

vuurwerk
halen bij:

Kranenburg — Vorden

Jl=Jt JL

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888

Wichtnond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

l let bestuur der bank heeft de rentetarieven voor ll>70, behou-
dens tussentijdse wij/ igingen, als volgt vastgesteld.

Kreditrente:
Spaargelden: direkt opvraagbaar

6 maand opzegging '
12 maand opzegging
24 maand opzegging l
Verzekerd termijnsparen
Algemene Premiespaarwet
Jeugdspaarovereenkomst
Ambtenarenspaarregeling
Bedrijf sspaarregelingen

kreditsaldi in rekening courant

privé-rekeningen (rentegevend maximum
ƒ 5.000,—)

Debetrente:
debetsaldi in rekening-courant
hypotheken
voorschotten tegen andere zekerheid
leningen aan rechtspersonen

4 %
5.50%,
6.50%
7 °/o

5.25%
4.50%)
5 %
5 °/o

5 %

2 %

3.50%

7.50%
7.50%
7.50%}
7.50%

J



vertel
uw kinderen

wat uw
toekomst is

Dat is niet zo gemakkelijk: er worden her en der
nogal wat fabriekspoorten gesloten. Vele mensen
zijn daardoor gedwongen om de dag door te
brengen met doodvervelen op staatskosten.
En toch willen al deze mensen een toekomst.
Net als u. Voor u (en vele anderen) kan deze
toekomst liggen in de kabelindustrie. Een zekere
toekomst. Met modern werk onder prima sociale
condities. Elektrische kabels zijn er altijd nodig!

daarom nodigen wij
f linke,verantwoordelijke werkers
uit om eens duchtig te komen praten
Over een flink 'loon bijvoorbeeld. 5-Daagse werkweek in
een 2 of 3-ploegendienst. Reisvergoeding. Gratis werk-
kleding. Cantine-service. Winstdeling. De mogelijkheid tot
riant wonen in het Lochemse. Kortom, over alles wat de
werker-van-vandaag bezighoudt en interesseert. Kom er
over praten. Aanmeldingen dagelijks aan ons kantoor te
Lochem, Kwinkweerd 3, of telefonisch (05730) 2147. Vragen
naar de heer Heinen. Wij zijn er graag voor u.

n.v.twentschekabelfabriek
lochem

Uw vakman
JU\

slijter heeft hei

Mousserende Franse wijn

Lanier op champagnefles

5,95

Cabino vruchtenwijn

3 flessen 9,90

Jonge genever

Bessengenever

9,10

7,10

Vruchtenwijn met jonge

genever per liter 3,25

2 voor 5,95

3/4 liter advocaat

Ie kwaliteit 5,75

Zachte vieux 9,60

Kersenbrandewijn 7,10

SLIJTERIJ
'TWAPENVAN

VORDEN wenst u een voorspoedig 1970

Telefoon 1391 - F. P. Smit

radio
televisie

Ook in HI-FI stereo een topprestatie

Wij bieden u een ruime sortering in iedere

prijsklasse!

v.a. f 698.-
VOORAAN IN TECHNIEK -

VOORAAN IN SERVICE

FA BREDEVELD
Zuiden - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

TEXTIELBEDRIJF

Gebr.
Morssinkhofn.
VRAAGT:

Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding

Meisjes en
Jongens
van 15 jaar en ouder om bij ons voor een prachtig mooi schoon
en licht werk in de nieuwe afdeling voor de eindbewerking - het op
maat maken - eindkontrole en inpakken van dames- en herensokken,
kinderkousen, maillots enz.

Tevens kunnen ook jong-gehuwde dames (niet ouder dan 40 jaar)
bij ons overdag of 's avonds voor verschillende werktijden (dit naar
eigen keuze) ook voor deze afdeling in aanmerking komen.

Wij bieden ieder een zeer hoog loon

bv. meisje van 15 jr beginsal. plm. ƒ 75,- netto

meisje van 18 jaar beginsal. plm. ƒ 100,- netto

Gehuwde dames beginsalaris ƒ 3,25 per uur

Meisjes of jongens boven 18 jaar kunnen zowel overdag als in
twee-ploegendienst bij ons komen werken.

Aanmeldingen of vrijblijvend inlichtingen kunnen geschieden over-
dag of 's avonds van zeven tot 10 uur aan ons bedrijf te Vorden
Zutphenseweg 35 - telefoon 05752-1340 b.g.g. 05445-425
of 05443-2494
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Elke vrijdagmorgen wcekmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

l jan. Nieuwjaarsreceptie v.v. Vorden
in de kantine

5 jan. Rekreatiemiddag voor bejaarden
Bond van Staatspensionering

10 jan. Dansavond v.v. Vorden in de zaal
van „'t \Vapen van Vorden"

10 jan. Prinsenbal Carnavalsver, (zaa l )
15 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
21 jan. Dia-avond Zambia in zaal Eskes

Interkerkelijke jeugdwerkgroep
CJV en GJV

29 jan. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
31 jan. Beatbal Carnavalsver, (zaal)

7 febr. Carnavalsbal gehuwden (zaa l )
8 febr. Kindercarnaval ( tent)
8 febr. Carnaval Mountieshow ( ten t )
9 febr. Groot carnaval ( tent)

10 febr. Groot carnaval ( tent )

De besturen Dan de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

EXTRA KWALITEIT

Vrijdag- en zaterdagreklame

Gehakt 500 gram 225

500 gram 260

1000 gram 200

200 gram 70

Voor oudejaarsavond
Verse worst, rookworst fijn
en grof, haas-, rib- en schou-
derkarbonade

Rund- kalts- en varkensslagerij

Verse worst

Vet spek

Boterhamw.

M. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

ONZE KOKS MAKEN GRAAG ZO'N
HEERLIJKE

koude schotel
VOOR U MET DE JAAR-
WISSELING

Huzarensalade
(in iedere prijsklasse)

Russische eieren
ƒ 10,— ƒ 15,— ƒ 20— ƒ 25,— enz.

Bittergarnituur
per persoon ƒ 2,— ƒ 2,50 enz.

Haantjes, karbonade
enz. enz.

I M - T I T RESTAURANT

ö>
e ''X^ V O R D E N

N. I I . A. van 1,'oethem Telefoon 05752-151')

l*.S. Wij wensen vrienden, beken-
tien en onbekenden prettige jaar-
wisseling

Tot on/e diepe droefheid ging heden geheel
onverwacht van ons heen, gesterkt door het
1 1. Sacrament der zieken ,mijn lieve man,
on/e lieve en zorgzame vader

BERNARDUS HENDRIKUS HORSTING

op de leeftijd van 48 jaar.

H. .1. l lorsting-Reijntjes
Marian en Fons
liennie en Annet
Hetty en Henk
Trix

Vorden, 29 december
Enk weg 12

De plechtige Eucharistieviering zal plaats-
hebben vrijdag 2 januari 1°7() om 10.00 uur
in de Christus Koningkerk te Vorden waar-
na de teraardebestelling om 11.15 uur op de
R. K. begraafplaats te Vorden-Kranenburg
zal plaatshebben.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafe-
nis in zaal Schoenaker.

l leden overleed vrij plotseling onze mede-
werker, de heer

B. H. HORSTING

Wij verliezen in hem een goede kracht.

l'a U. II. C l root Hramel & Zn c.v.

Vorden, 29 december 19o9

Een in alle opzichten

voorspoedig 1970

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

SORBO
huishoudmrodukten

Wegens verdere uitbreiding van
ons verkoopkantoor te Vorden
hebben wij plaats voor

assistente voor de
boekhouding

(Muloopleiding vereist)

een jonge kantoor-
assistente

(16-17 jaar)

een ervaren chauffeur
(met vrachtwagenrijbewijs)

Tevens zoeken wij voor enkele
avonden per week

een schoonmaakster
voor ons kantoor

Telefonische inlichtingen
05752-1773 (de heer De Jong)

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

De afd. Vorden van de GMvL hield in zaal Eskes
een matig bezochte ledenvergadering. In zijn open-
ingswoord heette de voorzitter de heer Mennink
in het bijzonder welkom de heer Eskes kassier van
de coop. raiffeisenbank 'Vorden'.

De heer Mennink wees er vervolgens op dat 1969
een goed jaar voor de afd. was geweest. De voe-
derwinning was prima en de varkenshouderij was
lonende. Alleen voor de zuivel was de toekomst
wat onzek'er, evenals het gebied van de pluimvee-
sektor. Na 1945 hebben zich grote veranderingen
voltrokken en kregen wij intensivering van ver-
schillende bedrijven o.a. verkorting van de arbeids-
tijd en uitbreiding van het aantal eenheden per
bedrijf, hetwelk noodzakelijk was om een redelijk
arbeidsinkomen te behalen. Veel zal, aldus de voor-
zitter, in de toekomst afhangen van het te voeren
beleid in Brussel en wees hierbij op het grote be-
lang van de afzet. Voor de boer is het een on-
zekere tijd, t.w. zelfstandigen met meer risiko en
minder zekerheid.

Uit het jaarverslag van het Vordens Landbouw-
paardenfonds bleek, dat op 31 december 1968 bij
dit fonds 103 paarden waren verzekerd, tegen een
gezamenlijke waarde van f 115.600,-. Over ge-
noemd boekjaar bedroeg de verschuldigde premie
l en l J/7 procent van de verzekerde waarde en de
premie voor Shetland pony's 2 en 3 procent.
Als schatter fungeerden de heren Norde, Winkel
en Berenpas. Een paard werd overgenomen voor
f 900,-. De kasreserve vermeerderde met ƒ 697,79
in 1968. Wegens huiselijke omstandigheden had
de heer Obbink bedankt als bestuurslid van het
Rundveefonds. In diens plaats werd gekozen de
heer Obbink jr. Tot leden van de kaskontrole-
kommissie werden benoemd de heren Gotink en
Rouwenhorst. Medegedeeld werd dat tegen eind
januari 1970 een volgende vergadering zal wor-
den belegd.

De heer Eskes kassier, hield hierna een inleiding
over: 'De taak en de plaats van de Raiffeisenbank
in het Nederlandse Bank- en Kredietwezen'. Spre-
ker begon met te zegen dat dit terrein tegenwoor-
dig in het middelpunt van de belangstelling staat,
zodat op dit terrein door de financiële instellingen
een felle strijd wordt gestreden. Men dingt alle-
maal om de gunst van de rekeninghouder en in het
bijzonder om de gunst van de kleine rekening-
houder. In het optreden van de banken naar bui-
ten is er sinds de tweede wereldoorlog een wezen-
lijke verandering te bespeuren. Voor die tijd waren
de banken passief, zij wachtten in hun over het
algemeen statige gebouwen op de komst van de
klanten. Thans zijn de bakens verzet en probeert
men de klant aktief te benaderen.

Spreker behandelde in vogelvlucht de positie van
de diverse bankinstellingen in de tachtiger jaren
van de vorige eeuw, omdat naar de woorden van
Bilderdijk 'In het verleden ligt het heden, in het
nu wat worden zal' dq^«ikinstellingen uit de nood
der tijden zijn gebore^r (Teistering van ons land
door een hevige landbouwkrisis en het in het on-
gerede raken van de zuivelexport).

In 1897 verrezen, trots twijfel, tegenwerking en
verdachtmaking de eerste Raiffeisenbanken in ons
land. Op zondag 12 juni 1898 wordt door een zes-
tal banken n.l. die te Giesbeek, Berkhout, Didam,
Netterden, Uithoorn en Wognum de Coöperatie-
ve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht opgericht,
alsmede te ongeveer tegelijkertijd de Coöperatieve
Centrale Boerenleenbank te Eindhoven.

Na de werking en het toezicht van een Raiffeisen-
bank te hebben belicht, deelde spreker mede, dat
de Vordense Raiffeisenbank thans tot een bedrijf
is uitgegroeid waarin 11 personen werkzaam zijn
en daaraan de handen vol hebben. De boekhouding
zal in 1971 over de komputer van de Centrale
Bank gaan. Alles wordt in het werk gesteld om
wachttijden voor kliënten te vermijden. De Centr.
Bank waar 900 mensen werken, staat de Banken in
al haar moeilijkheden bij.
Vervolgens gaf spreker een duidelijk overzicht van
de verschillende kredietmogelijkheden. Zo is er
bv. met Coveco en de Coop. Landbouwverenigin-
gen een regeling getroffen voor het mesten van
varkens op krediet. Het voordeligst voor de kre-
dietnemer is het nemen van een algemeen bedrijfs-
krediet. Ook de mogelijkheden van sparen werden
door spreker uitvoerig belicht. De bank neemt ook
gaarne gelden in rekening-kourant aan o.a. op re-
keningen met krediet, bank-giro rekeningen, depo-
sito rekeningen en privé rekeningen. De gezamen-
lijke banken willen nu proberen de kontante geld-
stroom te beperken door invoering van de betaal-
cheque. Een mapje met betaalcheques zijn aan de
bank verkrijgbaar voor ieder die een regelmatige
rekening bij een bank onderhoudt. Hieraan is ver-
bonden een betaalpas. Tenslotte gaf spreker een
uitvoerig overzicht van het totale inleggerstegoed
bij alle Nederlandse spaarinstellingen te weten
ƒ 30.200.000.000,-. Hiervan was gedeponeerd bij
de Raiffeisenbanken aangesloten bij Utrecht 24,6
procent of f 7.440.000.000,- bij de boerenleenban-
ken aangesloten bij Eindhoven 16,1 procent of
ƒ 4.859.000.000,- bij de Landbouwkredietbanken
gezamenlijk f 12.259.000.000,- of 40,7 procent
bij de Algemene spaarbanken f 7.331.000.000,-
of 24,3 procent bij de Rijkspostspaarbank 17,8 pet
of f 5.384.000.000,- en bij de handelsbanken 17,2
procent of ƒ 5.186.000.000,-.

Bij overname van een bedrijf is het volgens spre-
ker wenselijk dat de jonge boer over wat eigen
middelen beschikt. De oplossing hiervoor wordt
tegenwoordig veelal gezocht in het tijdig aangaan
van een maatschap of een vennootschap onder fa.
Als er meer kinderen zijn, is het wenselijk dat de
positie van de opvolger met hen besproken en ge-
regeld wordt, opdat er later uit die hoek voor
de opvolger geen pijnlijke verrassingen komen. Al-
leen als genoemde gunstige omstandigheden aan-
wezig zijn, lijkt het verantwoord een bedrijf over
te nemen. Dan kan tenminste in enige mate het
hoofd geboden worden aan de risiko's die de ex-
ploitatie van een landbouwbedrijf met zich mee
brengt. Na een dankwoord aan de spreker wenste
de voorzitter de leden een gezegend kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar toe.

Met ingang van 7 januari kunt u
zowel

WOENSDAGS ALS DONDER-
DAGS VOLGENS AFSPRAAK
GEKNIPT WORDEN

HERENKAPSALON

P. SIETSMA
Telefoon 1984

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

De Lindense buurt heeft een nieuwe vuilnisplaats
opgericht in Baanksloot, bij Kapellebult. Mag ik
u als nieuwe eigenaar een verzoek doen aan de
Lindenaren om geen rotzooi meer te brengen in
Baanksloot? Er is in de gemeente Vorden een
vuilnisplaats. Hierbij wil ik u nog eens herinneren
dat burg. van Arkel met het Lindense feest nog
eens extra heeft gezegd, dat er een nieuwe stort-
plaats was en hij verzocht degene die bij Baank-
sloot zo'n puinhoop hebben gemaakt die boel op
te ruimen en te brengen naar de vuilnisstortplaats
in de gemeente Vorden. Nadien is er nog steeds
weer afval gestort op Baanksloot zodat er nu een
vreselijke troep is ontstaan. Hierbij verzoek ik als
eigenaar van dit stuk grond, help de rotzooi oprui-
men! . In afwachting,

H. J. Mooiweer, E 5 Linde Vorden

Opbrengst kollekte

Naar men ons meedeelde heeft de kollekte welke
gehouden is onder de deelnemers aan de in de
kerstnacht meegelopen Pax Christi-voettocht de
som van f 102,19 opgebracht. De opbrengst is
bestemd voor het jeugdwerk in het dekanaat van
Zutphen, waarvan pastor Verwey de nieuwe
jeugdzielzorger is.

Winterinspektie rundvee

Bij de onlangs gehouden inspektie van het Neder-
lands Rundvee Stamboek door de inspekteur de hr
Landeweerd werden in het rayon van de Coop.
Rundveefokvereniging De Wiersse en omstreken
te Vorden, dieren van de volgende eigenaren in-
geschreven: Barchem: Dina 9 met b 78 S van
Hietbrink, Ina met b 77 S en Josje met b 75 van
Klein Leunk, Rozanna 2 met b 74 S van Langen-
barg, Gerr3ie met b 74 S van Dinkelman, Gretha
met b 79 S en Carina met b 78 R van Kamper-
man, Gonnie 2 met b 8k S en Hanneke b 79 S en
Jacqueline met b 80 KS van Schutte, Ilsa 2 met
b 80 S van Bannink, Gonda 16 met b 81 S en
Henny 22 met b 78 van Hoentjen.

Vorden: Betsie 7 met b 77 S en Henny 20 met
b 76 S van Groot Wassink, de Wiersse.
Ruurlo: Jozien met b 75 S van Kamperman.

Hengelo G: Grietje met b 81 R en Jo met b 77
R van Hobelman.

Adverteren doet verkopen

Te koop: Bruidsjapon
wit met lani»e sluier. I n
lichtingen bureau Con-
tact

Wintertijd

Kies uit on/e ^rote sorte-
ring:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn

D. Boersma
Dorpsstr. 6, tel. 1553

PROPAANGAS
TANKGAS

extra lage prijzen
G. Weulen Kranenbarg

Hush Puppies
NU OOK IN LEER, VOOR DAMES EN
HEREN. f

KIJK EERST BIJ

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

3 pakjes Spar margarine deze week 93
2 zakjes ROZIJNEN 109

1 pak SPAR THEE van 81 voor 69

2 blikjes SARDINES 119

3 pakken Spar koffie 438
8 grote SINAASAPPELS 149

l pot YORKER KNAKWORST 100

l fles SLAOLIE nu 98

l blik appelmoes 65

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Voor
elk doel

verf en behang van
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567



Ja, dat ziet u goed!
2 weken'n Philips compact-droger

GRATIS
OP PROEF

PHILIPS

7

Weg met droogproblemen.

Laat het maar regenen, dag-in dag-uit. Met een Philips was-
droger is uw was op elke wasdag compleet droog. Wilt u het
zelf ervaren. Dat kan. Tijdelijk geven wij een groot aantal
Philips compact-wasdrogers g ra t is op proef, Bel dan
meteen of kom langs. Het aantal is niet onbeperkt en de
aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgewerkt.
Wees zeker en neem de proef nul ^j

WACHT NIET LANGER EN KOM NAAR

De ideale Philips compact-wasdroger
Maakt 2 kg strijkgoed strijk- of kast-
droog. Geschikt voor alle soorten tex-
tiel, want de temperatuur komt nooit
boven de 50 graden C. Prachtcompact
model. Past dus in elke woning. Kan
staan of hangen, in de keuken of
^rgens boven in uw huis.

BEL OP

«46

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

GEVRAAGD:

Leerling-handzetter
na het behalen van het handzet-
tersdiplóma is er een mogelijk-
heid tot opleiding machinezetter.

Kom eens praten en ons bedrijf
bezichtigen, het verplicht u tot
niets, u zult verbaasd staan wat
er allemaal gedrukt en gezet
wordt en hoe interessant het
typografenvak is.

drukkerij l Weevers

Nieuwstad 12 Vorden - Telefoon 05752 -1404

Het bestuur der sportvereniging

„Ratti"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
en poolleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Vordense

Winkeliersvereniging
*
WOENSDAG 31 DECEMBER
(OUDEJAARSAVOND)

ZIJN ALLE ZAKEN

Het bestuur

AUTOSPUIT-
BUSSEN

duizenden voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 Vorden

ISOLATIE-
MATERIAAL
2, 3, 4, 6 cm dik

Uit eigen voorraad di-
rekt leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

KUNSTSTOF
KEUKENS

lengte 150, 165, 180,
200, 220 cm

Uit eigen voorraad
direkt leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

HARDBOARD
ZACHTBOARD

vele afmetingen
uiterst voordelig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
telefoon 05752-1486

Kunststof
keukenkasten

nu f 52,50

inklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486
Vorden

HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 - VORDEN

Speciaal aanbevolen schotels voor
oudejaarsavond

VERSE KREEFT
HORS D'OEUVRE
RUSSISCHE EIEREN
HUZARENSLA
RODE ZALMMAYONAISE
BITTERBALLEN
VLEESCROQUETTEN
VLEESPASTEITJES
BORRELGARNITUUR ENZ.

Gaarne vroegtijdig bestellen !

BINNEN- EN BUITENLANDSE
LIKEUREN, WIJNEN EN
GEDISTILLEERD

PRACHTIGE ZAAL BESCHIKBAAR
VOOR BRUILOFTEN EN
PARTIJEN

Wij wensen u een voorspoedig 1970

liet bestuur van Binding-Recht*. Aan alle
leden, stemmers, sympathisanten, inwoners
en be/oekers van Vorden

VEEL GELUK EN VOOR-
SPOED IN HET NIEUWE
JAAR

1 ( '7() is een belangri jk jaar . De gemeente-
raadsverkiezingen worden gehouden.

Iedere Vordenaar krijgt nu de kans baar me-
n ing over de p laa tse l i jke overheid te lieven.

Wij hopen, met uw medewerking , mee te
k u n n e n helpen om on/e mooie gemeente
naar een betere toekomst te brengen.

l Iet bestuur,

J. Korenblek, voorzitter, tel. 1691
D. A. Lenselink, sekretaris
telefoon 6671

BENDING-RECHTS

De gemeenteraadsïraktie van Binding-Rechts
wenst alle inwoners van Vorden, vrienden
en kennissen een

rKKTTIGE JAARWISSELING
K N DAT I I K T N I E U W E JAAR
u w VKR\ \ ' A C U I T I N G E N
MOGE V E R V U L L E N !

Wij w i l l e n gaarne met volledige inzet verder
<4; iun de belangen van iedere Vordenaar te
behartigen, opdat het l ee fk l imaa t in on/e ge
meen te verbetert.

BEGIN 1970 GOED !

Toon belangstelling voor gemeente /aken . Be-
/oekt de openbare raadsvergadering op 13
januar i a.s. Dit is de „Prinsjesdag" voor Vor
den, de gemeentebegroting 1970 wordt dan
behandeld.

M. H. Gotink, Delden B 42, telefoon 1458
J. W. M .Gerritsen, Beatrixlaan 18
telefoon 1485

Garage Kuypers
U N PERSONEEL

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Denkt u er aan uw advertentie
voor de opruiming
vroegtijdig op te geven ?

DOOR DE RUIME TIJDMARGE KUNNEN
WIJ DAN HIERAAN EXTRA VEEL ZORG
BESTEDEN

Fam. Beek
Het Hoge 61

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij wensen onze cliënten en
kennissen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Fa Sueters-Sessing

Oudejaarsavond!
EEN HAANTJE IN DE PAN
EN ALLEN SMULLEN ZE
ERVAN

U wilt natuurlijk voor de ge/el-
lige oudejaarsavond nog even
xo'n lekker vers haantje van uw
poelier.

Wees er dan als de k ippen bij.

POELIERSBEDRTJF

ROSSEL
I lengeloseweg - Vorden

In verband met de afsluiting van het boek-
jaar zijn de kantoren der bank op

Oudejaarsdag

gesloten

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

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



EEN HEEL, JAAR LANG

DE ALLERBESTE WENSEN

VOOll ALLE MENSEN

Door Frans: u weet wel

Frans Kruip

Wij wensen al onze clientèle

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

— Irlssalou

D. Boersma
Dorpsstraat 6

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd & personeel
wenst allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WORDT U TOEGEWENST DOOR

Biggen-, varkens- en veehandel

A. Meenink
Zutphenseweg C 72 - Telefoon 1573

Boekhoudhureau & Makelaarskantoor

J. W. M, Gerritsen
C. G. M. Gerritsen-Etman

wenst cliën'ten en vrienden

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Beatrixlaan 18

Café Uenk
wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.

Teven.s wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

Fa Uenk-Bongers
Vorden

Wij wensen, clientèle, vrienden en
bekenden

EEN GELUKKIG EN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Schildersbedrijf en verfhaiidel

J. M. Boerstoel
Insulindelaan 5

H. J. Berends
Lamlbomvsiuederij en konstruktics . Linde

wenst allen
EEN ZALIG NIEUWJAAR

V O R D E N

Konfektic en manufakturcn

WENST AL ZIJN KLANTEN EEN

GELUKKIG NIEUWJAAR TOE

Assurantiekantoor

Janssen
WENST ALLEN EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kranenbarg
EN PERSONEEL

Vee- en varkenshandel
D. J. JANSSEN
en medewerkers

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Uw Vivo kruidenier
A. MEMELINK

wenst u allen
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE KURZ
Industrieweg 7
Burg. Galléestraat 48

Wij wensen u allen
een goede jaarwisse-
ling en een voorspoe-
dig 1970 met goede
eetlust

FAM. SCHURINK
Bakkerij

J. H. WILTINK
wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig en
gezegend nieuwjaar

Wasserij
BRANDENBARG
B. Siebelink

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

KEUNE
wenst alle clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig
nieuwjaar

Administratiekantoor
S. A. HUIZINGA & ZN

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Slagerij
B. G. VLOGMAN
v/h Kieskamp

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FAM. W. PARDIJS

Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

JANSEN
't Schoenenhuis _ Pedicure

wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

FAM. BEERNING
wenst alle clientèle
en bekenden
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Sigarenmagazijn
'T CENTRUM
G. W. Eijerkamp

FA G. BARGEMAN & ZN
wenst allen een
gelukkig en voor
spoedig nieuwjaar

ALG. BOND .MERCURIITS'
afdeling Vorden

wenst zijn leden en
huisgenoten een
gelukkig nieuwjaar

Drogisterij
DE OLDE METTIXE

J. M. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Een gelukkig 1970
voor u allen wordt u
toegewenst door

Smederij H. VAN ARK

J. SLAGER
Burg. Galléestraat

wenst clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

SLAGERIJ M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FOTO DOLPHIJN

FA H. J. BOSCH & ZN
Timmer- en aannemersbedr.

wenst vrienden en
haar clientèle een
gelukkig nieuwjaar

JOH. BOERS & ZN
Vee- en varkenshandel

wensen vrienden en
cliënten een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u een
gelukkig nieuwjaar

FAM. G. REMMERS

FA B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij VISSER
Zutphenseweg

Benzinestation „'t Medler"
A. J. EIJKELKAMP

WENST ALLEN EEN GELUKKIG
EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Het bestuur van de buurtvereniging-

Kranenburgs Belang
wenst u allen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

Redaktie en bezorgers van

Contact wensen u allen

gelukkig Nieuwjaar

Fruitteeltbedrijf Medler
J. W .LUCASSEN
I) 153 - Vordcn

wenst al zijn clientèle, vrienden
en kennissen een

VOORSPOEDIG 1970

U WENSEN WIJ MET
ELKAAR PRETTIGE FEEST-
DAGEN EN HOPEN U IN 1970
IN GEZONDHEID TE
MOGEN BEGROETEN

Automobiel-, garage- en rijwielbedrijf

TRAGTER en personeel

Vee. en varkenshandel

J. G. Reintjes
het Wiemelink 47

wenst allen een

VOORSPOEDIG EN GELUKKIG
NIEUWJAAR

Levensmiddelcnbedrijf

Café-Restaurant-Slijterij

P. B. H. Schoenaker
KRANENBURG

wenst allen

EEN PRETTIGE JAARWISSELING

EN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Autorijschool Schuppers
Telefoon 1913

wenst leerlingen, oud-leerlingen,

vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Vamor rijschool
G. BULTMAN

WENST ALLEN EEN GESLAAGD
NIEUWJAAR

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

RAADHUISSTR.. VORDEN

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. Lammers
Meubel en lederwaren

Poeliersbedryt

Rossel
Hengeioseweg

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en kennissen een
alleszins
gelukkig nieuwjaar

SMIT
Zutphenseweg

Wij wensen alle
clientèle, vrienden en
kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FAM. WEUSTENENK
en personeel
schildersbedrijf 't Hoge 31

Sigarenmagazijn
Boek- en kantoorboek-
handel
„JAN HASSINK"

wenst allen
voorspoedig
nieuwjaar

Fa G. W. Bielderman & Zn
Aannemersbedrijf

wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig
nieuwjaar

A. J. L.ETTINK
Smederij

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

FIRMA GOSSELJNK
Transportbedrijf

wenst clientèle en
bekendeni een voor-
spoedig nieuwjaar

Wij wensen allen
veel heil en zegen

H. LUTH, Nieuwstad 4
Textiel . Konfektie

FA G. J. BARINK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

H. J. BOSMAN
Loonbedrijf

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

H. J. REMMERS
Zutphenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Autorijschool
„DE EENDRACHT"

wenst allen een
geslaagd 1970

Hoveniersbedrijf
Fa Gebr. KETTELERIJ

en personeel
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Varkens- en paardenhandel
G. H. VOSKAMP

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig 1970 toe

DINY WOLSING
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Aannemersbedrijf Harmsen
en
Doe-het-zelf Centrum

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. F. LEBBINK
Onstein E 47

J. REEVTJES
Alle verzekeringen

wenst clientèle
en vrienden
een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Slagerij
M. G. JANSEN
Telefoon 1451

Gelukkig en een
voorspoedig 1970
wordt u toegewenst
door

Banketbakkerij
WIEKART

BERVO en personeel
wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen al onze
clientèle, vrienden en
bekenden een
gelukkig nieuwjaar

TH. B. WOLTERING
Loonbedrijf
Onstein E 86 - Tel. 6665

Aan al onze vrienden
en klanten een
gelukkig nieuwjaar

FA HIETBRINK
P. DEKKER

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

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

GARAGE

Drikus Groot lebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WIJ WENSEN U ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. ten Have
Machinefabriek voor mo'enbouw

Industrieweg - Vorden

EEN VOORSPOEDIG EN
GELUKKIG NIEUWJAAR

wenst u

Fa Martens
wapen, en sporthandel, Zutphenseweg

Auto Boesveld
VORDEN

wenst al haar cliënten
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

A. R. Heuvelink
Kranenburg - Mengvoedercentrale „De Ach-
terhoek" N.V.

wenst alle afnemers, vrienden en
kennissen
EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen al onze clientèle

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café . Slyterü

„'t Wapen van 't Medler"
FA GEBR. EYKELKAMP . Telefoon 6634

Bakkerij en levensmiddelenbedryf

Oplaat
WILDENBORCH

wenst allen een
GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Boekhoudbureau

Klein Lebbink
wenst allen een
GELUKKIG NIEUWJAAR

Loonbedrijf

A. Bceftink
EN PERSONEEL

C 92 . Veldwijk

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Voor alle vrienden en bekenden
een GELUKKIG NIEUWJAAR

J. Schuppers-Bekkenkamp
Burg. Galléestraat

Wij wensen allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Bar - Automatiek

„De Posthoorn"
Dorpsstraat - Vorden

VOETBALVERENIGING

„Vorden"
WENST ALLEN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bouwbedrijf

Rondeel-Venderbosch
Ruurloseweg D 24 - Telefoon 1479

wenst u allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR



Mahonie kasten

100 cm breed
half hang half leg

slechts ƒ 120,—

inkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Het enigste adres
in Vorden voor

HISTOR VERVEN

is

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. H86 - Vorden

Verdien tientallen
guldens met

C + l
zelfbouwmeubelen

van

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Wandschroten
V/andpanelen

Decowal
Decorwand

alles voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Blauwe
asbest golfplaten

lengten 153, 183, 213,
248

ver beneden de nor-
male prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen, tel. 1486
Vorden

Wij maken voor u

ramen, deuren, kozij-
nen

in elke gewenste maat

Binnendeuren plus
kozijnen voorradig

Tevens maken wij
bouwtekeningen en

verzorgen uw bouw-
aanvragen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor POLYESTER

Polyester reparatie-
sets, autoplamuur

natuurlijk naar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

LATTEN
REGELS

BALKHOUT

ver beneden de nor-
male prijs leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

TL-armatuur

plus lamp plus starter
nu ƒ 15,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

% duims

GESCHAAFDE EN
GEPLOEGDE

PLANKEN

alle maten voorradig.

Ver beneden de nor-
male prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. 1486

Meden overleed in de ouderdom van 83 jaar
onze broeder

ALEXANDER SEtNO JACOB WILLEM
BARM VAN DER BORCH TOT

VERWOLDE

lid van de Ridderschap in de provincie
Gelderland

Namens de familie,
F. W. van der Borch tot Verwolde

C.eldermalsen, 28 december 1969

De bijzetting zal plaatsvinden op vrijdag 2
januari a.s. om 13.30 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Heden ging geheel onverwacht van ons heen,
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

GERRITJE EENINK
echtgenote van J. Derksen

in de ouderdom van 80 jaar.

J. Derksen

M. A. Pardijs-Derksen
H. J. Pardijs

J. G. Derksen
S. Derksen-Polak

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 29 december 1969
Zutphenseweg 13

De teraardebestelling zal plaatshebben vrij-
dag 2 januari om 12.30 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Vrijdag 2 januari is onze zaak
wegens sterfgeval

gesloten
Groente - Fruit - Bloemen

DERKSEN

De Vordense bakkers
delen u mede dat er a.s. vrijdag
2 januari

geen vers brood
voorradig is, er wordt nl. die dag
niet gebakken. '

Drank bestellen
Bloemendaal bellen

Geen tijd om te halen,
het wordt u gebracht zonder iets
bij te betalen.

TELEFOON 1227

Voor oud en nieuw
HEERLIJKE KOUDE
SCHOTELS
SLAATJES
KROKETTEN
HAANTJES (kant en klaar)
KARBONADE
ENZ. ENZ. <•

BAR - AUTOMATIEK

De Posthoorn
Dorpsstraat 28 - Telefoon 1905

Nieuwjaarsdag
geopend

v.v. Vorden
organiseert Nieuwjaarsdag van
10.00 tot 12.00 uur een

nieuwjaarsbijeen-
komst
in de kantine voor leden en do-
nateurs

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

WIJ WENSEN U A L L E N K K N G E L U K K I G N I E U W J A A R

AOW- en pensioen
inning via uw

Nutsspaarbank
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN

Telefoon 05752-1988 - Postgiro 949214

WIJ VRAGEN:

voor onxe japonnen

een kontroleuse
een voor werkster
strijkster
Hiervoor komen in aanmerking
meisjes vanaf 15 jaar.

En ook gehuwde dames eventueel
met aan het ge/in aangepaste
werkti jden.

Kom eens praten u zult xien dat
het leuk werk is.

Confectiebedrijf
. J. LammersJ)

^Kaadhuisstraat löa - Telefoon 1971

BEVRAAGD:

een flinke jongeman
voor het magazijn

FA J. W. ALBERS

Sportkombinatie „MEDLER"

wenst leden, begunstigers en
sportvrienden een

l- , , , : '

G E L U K K I G N I E U W J A A R

VOOR UW

boekhouding
hebben wij geregeld voorradig

TABELLARISCHE BOEKEN
KASBOEKEN, ook voor BTW
WINKELBOEKEN ENZ.

Kaartsystemen, kaartenkasten,
briefordners en alle andere kan-
toorbenodigdheden.

Kalenders en agenda's

FA HIETBRINK

Draait u 1519
nou even

en laat u zo'n heerlijke

IJstaartje toe ?
PRETTIGE JAARWISSELING

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
N. H. A. van Goethem - Tel. 1519 - Vorden

HELANCA SKIPANTALONS

FRANSE, NOORSE, ITALIAANSE TRUIEN,
VESTEN, PULLOVERS EN PULLI'S

JAGERSJASSEN VOOR DAMES EN HEREN
VAN TIROLER BAUERLODEN

WOLLEN SCHAATSMUTSEN

„JANUS" DE ECHTE NOORSE SOKKEN EN
KOUSEN

HELANCA TRAININGS- EN SCHAATS-
PAKKEN IN PRACHTIGE KLEUREN, OOK
MET BIES

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wij wensen u een
voorspoedig 1970

Nutsspaarbank
(bondsspaarbank)

VORDEN
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Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

VORDENSE
HONDEN CLUB

wenst leden en
donateurs een
gelukkig nieuw-
jaar

VORDENS TONEEL
wenst allen een
voorspoedig 1970

Met dank aan God en
grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte
van ons dochtertje en
zusje

YVONNE
Bij het H. Doopsel ont-
vangt zij de namen van
Yvonnc Alcida Elisabcth

H. J. A. Mullink
M. E. Mullink-

jansen
Carla

Vorden, 27 december '69
De Boonk 25

Te koop: Wasmachine
met verwarming en een
gasfornuis (aardgas)
Telefoon 05752-6766

Voor de zeer grote be-
langstelling op de 100ste
verjaardag van opoe Be-
gieneman zeggen wij al-
len heel hartelijk dank.
Almenseweg 43

Te koop: Zware biggen.
]. W. Wesselink 't Els-
hof

65 +
Wij hebben licht en
schoon werk voor een vi-
tale gepensioneerde.
Dit is geen volledige dag-
taak en de werktijden
kunnen ten dele zelf be-
paald worden.
CONFECTIEBEDRIJF
D. J. LAMMERS
Raadhuisstraat 16a
telefoon 1971

NVSH
i'j na f l januari wordt er
c/eer? zitting meer gehou-
den

Gevraagd voor een hal-
ve dag in de week: Flin-
ke hulp in de huishouding
Mevr. Koers van Ginkel
Ruurloseweg D 8d Vor-
den, telefoon 1715

In alle gevallen b l i j f t
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-4 H

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee~ en varkcnshandcl
Vorden ~ Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Te koop: G.o.h. Fiat 600
Julianalaan 20, Vorden,
na 18.00 uur

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ l .000—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
i'erkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden


