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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten
Hervormde kerk

8.30 uur ds Jansen
10.00 uur Jeugddienst ds van 't Hof uit Zutphen

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

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 17.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
4 en 5 april zr Stoop

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. \Vechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en 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

Geb.: Mark z.v. J. A. Bergenhenegouwen en W.
Evers. Ronald Hermanus Theodorus z.v. H. Hoe-
vers en H. M. de Krosse.

Ondertr.: G. J. M. Biemans en W. P. Steensma.

Overl.: Olthof, Willemina Elisabeth, oud 91 jaar,
ongehuwd, de Jong, Willem, weduwnaar van G.
Kroon, 81 jaar oud.

Simavi-kollekte begint 6 april a.s.
Medische hulp in tropcnlandcn nog altijd
dringende zaak

SIMAVI is de vereniging die zich reeds vele ja-
ren bezighoudt met direkte medische hulp in de
tropenlanden. Ondanks de vele miljoenen die aan
ontwikkelingshulp worden besteed, is de direkte
behoefte aan geneesmiddelen, instrumenten, ver-
plegingsartikelen e.d. bepaald ,niet afgenomen. In-
tegendeel, bij het SIMAVI-kantoor te Haarlem
komen meer noodkreten om hulp binnenstromen
dan ooit tevoren. Vele duizenden in de tropenlan-
den lijden aan veelal afschuwelijke, ernstige ziek-
ten, veroorzaakt door onhygiënische toestanden,
ondervoeding en verkeerde behandeling.
SIMAVI wil graag helpen waar zij kan, waarbij
niet wordt gekeken naar huidskleur, of gevraagd
naar geloof. Ieder ziekenhuis, iedere dokter of ver-
pleegster, die zich tot SIMAVI wendt met het
verzoek om hulp, wordt zoveel als mogelijk is ge-
holpen. SIMAVI is voor het verrichten van haar
werk vrijwel geheel afhankelijk van de jaarlijkse
kollekte. De kollekte gaat a.s. maandag 6 april
beginnen.

Billy Graham Euro '70 kampagne
De wereldbekende evangelist dr W. F. G ra mam
komt van 5-12 april a.s. het evangelie prediken in
Dortmund. Door middel van direkte televisie-lijn-
verbindingen is in ca 40 Europese steden de kam-
pagne direkt bij te wonen, o.a. in de Expohal te
Hilversum. Het beeld wordt daar geprojekteerd op
een scherm van 8 x 10 meter en is dus nog beter
zichtbaar dan in Dortmund. Dr Graham's tekst
wordt direkt in het Nederlands vertaald.
Op de avonden van maandag 6 april, donderdag
9 en zaterdag 11 april is de toespraak van dr Gra-
ham op de jeugd ingesteld.
Voor deelname aan speciaal ingelegde busdiensten
op woensdag 8 en zaterdag l l april vanuit de
Achterhoek kan men zich wenden tot de kontakt-
persoon voor Vorden en omgeving B. Verkerk,
Overweg 17 Vorden, telefoon 05752-1610 waar-
door reizen in groepen mogelijk wordt. Vertrek
van de bus om 17.45 uur vanaf marktplein Vorden.
Verdere bijzonderheden zijn op raambiljetten, fol-
ders en uitnodigingskaarten aangegeven.

Groslijst CHU afd. Vorden
Onderstaande personen hebben zich kandidaat ge-
steld vor deo afd. Vorden van de CHU, voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 juni a.s.
1 G. J. Bannink, 2 A. G. Mennink, 3 G. Bogchel-
man, 4 J. F. Geerken, 5 D. Norde, 6 A. Schipper,
7 L. Schoolderman, 8 D. B. Eskes.
Het huidige raadslid de heer W. Norde heeft zich
niet meer herkiesbaar wilen stellen i.v.m. zijn ge-
vorderde leeftijd. De heer Norde heeft 24 jaar
deel uitgemaakt van de raad van Vorden en kan
met voldoening op het gevoerde beleid terugzien,
aldus het bestuur van de CHU afd. Vorden.

L.R.V. „De Graafschap"
Ondanks het feit dat de weersomstandigheden ver-
re van ideaal waren kan de landelijk rijvereniging
De Graafschap terugzien op een goed geslaagde
cross country dat Tweede Paasdag werd gehouden
Ook de publieke belangstelling voor dit sportieve
gebeuren mag goed worden genoemd. Het was de
tweede keer dat dit evenement door deze rijver-
eniging werd georganiseer^^
Nabij het landgoed 't Kiefskamp werd de zware
cross gehouden, waarbij de deelnemers een geva-
rieerd parkours van ongeveer 2300 meter moesten
afleggen. Hier waren enige aantrekkelijke hinder-
nissen opgenomen waarbij jfcfl het een en ander
van paard en ruiter werd fBPraagd.
De dressuur en het springen vonden plaats in plan
Zuid. Tijdens deze cross-country was de federa-
tie vertegenwoordigd door de heer Huitink uit
Gaanderen. Voor de individuele dressuur bestond
de jury deze middag uit de heren ter Luggenhors,
mej. Valkeman en mej. Woestenenk. Jurylid voor
het springen was de heer Esselink uit Laren. Het
sekretariaat werd waargenomen door mej. Dolle-
man en de heer Wagenvoort.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de zaal van
't Wapen van Vorden reikte de voorzitter van De
Graafschap de heer Wagenvoort de prijzen uit.
Alvorens hiertoe over te gaan, bedankte hij de fam.
v.d. Wall Bake die deze dag het landgoed 't Kiefs-
kamp belangeloos beschikbaar stelde, terwijl de
gem. Vorden dank werd gebracht voor het belan-
geloos beschikbaar stellen van het terrein in plan
Zuid. Voorts bracht de heer Wagenvoort allen die
tot het welslagen van deze natte wedstrijd hadden
meegewerkt hiervoor dank.
De uitslagen waren als volgt:
Lichte samengestelde wedstrijden: Klein Braskamp
Geesteren (wisselbeker aangeboden door drukkerij
Weevers te Vorden), 2 Nijenhuis uit Harreveld,
3 Boeijink uit Barchem, 4 Wunderink uit Vorden,
5 Nijhof uit Ruurlo, 6 Schouten uit Vorden, 7 mej.
Oudheusden uit Barchem, 8 Schutte uit Lochem,
9 ten Bokum Delden, 10 Asselman uit Geesteren,
beker beste deelnemer van de eigen vereniging werd
gewonnen door de heer Wunderink.
Zware samengestelde wedstrijden: l Krabbenborg
uit Harreveld, (bewerkte schaal beschikbaar ge-
steld door de heer Stenger) 2 Wagenvoort uit Vor-
den, 3 Begieneman uit Zutphen, 4 Koeslag Neede,
5 Kemper uit Keijenborg, 6 Harkink uit Barchem,
In feite zou in deze klasse de derde prijs zijn ge-
wonnen door mej. Eggink uit Vorden. Zij deed
echter mee buiten mededinging. De wisselprijs voor
de beste amazone, aangeboden door de firma Mar-
tens, ging naar mej. Nijhof.
Cross licht: l Boeijink uit Barchem (rijzweep)
Cross zwaar: l Wagenvoort uit Vorden (beker).
Dressuur licht: l Ring 3 t.w. Nijenhuis Harreveld,
2 Gosselink Vorden. Ring 4: Wunderink Vorden,
2 Klein Braskamp Geesteren. Dressuur zwaar:
Ring l Krabbenborg Harreveld, 2 Roekevis uit
Laren. Ring 2 Eggink Keijenborg, 2 Begieneman
uit Zutphen. Wisselbeker aangeboden door hotel
Bakker voor de beste ruiter eigen vereniging in de
zware samengestelde klasse werd gewonnen door
de heer Wagenvoort.

Eierzoekwedstrijd Kranenburg
De buurtvereniging Kranenburgs Belang organi-
seerde op Eerste Paasdag haar traditionele eier-
zoekwedstrijd voor de jeugd. Er waren in totaal
53 jeugdige deelnemers (sters). Evenals verleden
jaar had men deze in twee groepen gesplitst nl.
van 4 tot en met 7 en van 8 tot en met 12 jaar,
waardoor de kleinere kinderen wat rustiger zouden
kunnen zoeken.
Voorzitter A. Mombarg reikte met een toepasselijk
woord de prijzen uit in zaal Schoenaker. Ook de
kinderen die niets hadden gewonnen kregen een
traktatie.

Julianaschool Wildenborch
Vele ouders van leerlingen waren naar de kapel in
de Wildenborch getogen om daar de feestelijke
ouderavond bij te wonen, verzorgd door leerlingen
en personeel van de Prinses Julianaschool in de
Wildenborch.
De aanwezigen werden welkom geheten door de
heer Kaemingk. De kinderen van de klassen l t.m.
3 brachten hierna een paar schetsjes voor het
voetlicht getiteld ,,De Kabouterdokter" en ,,'t Is
feest in de keuken" welke leuk werd uitgevoerd.
Leerlingen en oud-leerlingen verenigt in een blok-
fluitgroep hielden de aanwezigen een poosje aan-
genaam bezig met een drietal liedjes.
Na de pauze was het de beurt aan de grotere leer-

lingen. Opgevoerd werd de musical ,,Dwaze dingen
in Amsterdam". Deze musical, een persiflage op
de hippies in de hoofdstad, werd met veel verve ge-
bracht, mede dankzij het onderwijzend personeel,
die bij de voorbereiding veel werk en geduld heeft
moeten opbrengen om het geheel tot een geslaagd
muzikaal festijn te maken.
Welaan, alle moeite is niet voor niets geweest, want
de zaal genoot met volle teugen. De kinderen had-
den de hun toebedeelde rollen goed ingestudeerd
evenals de verschillende liedjes die werden gezon-
gen.
Na afloop bracht ds. Jansen allen hartelijk dank
voor deze geslaagde avond. De ouderavond werd
bijgewoond door de inspekteur van het lager on-
derwijs.

BLIJFT DE SPOORLIJN
ZUTPHEN-WINTERSWIJ K
BEHOUDEN ?

Wanneer de proef, die hedenavond wordt genomen slaagt, dan blijft deze voor
Vorden zo belangrijke spoorlijn behouden. Er zal een proef worden genomen
met een treinstel, dat stukken goedkoper is. Hiervoor wordt ccn brandstof
gebruikt, die door rechtstreekse verbranding in een speciale trommel veel meer
kracht ontwikkeld, hetgeen uiteraard goedkoper is. Een Vordens raadslid hoor-
de toevallig dat deze brandstof geëxporteerd mocht worden en stelde zich in
verbinding met de Nederlandse Spoorwegen.
Deze stonden er eerst wat sceptisch tegenover, doch nadat men in samen-
werking met een groot oliekoncern in het geheim proeven had genomen, was
men enthousiast.

HEDENAVOND zal in tegenwoordigheid van vele autoriteiten deze speciale
trein vertrekken vanaf Zutphen. Ook vertegenwoordigers voor de Industrie te
Vorden en het bestuur van de Vordense Winkeliersvereniging zullen deze
eerste rit van deze bijzondere trein meemaken. Omstreeks 9 uur zal deze trein
in Vorden arriveren. Doordat Vorden ook in Utrecht zo bekend is geworden
door hun zeer goede hotels is het de bedoeling dat de autoriteiten en andere
genodigden in een Vordens hotel gaan dineren en vooraf zal dan bekend
worden gemaakt of de proef geslaagd is.

t de a.s. gemeenteraadsverkiezingen willen wc de naam van het
'e raadslid nog niet bekend maken. Door zijn oplettendheid

In verband
vooruitstre ^^
echter, kan óTlze spoorlijn misschien behouden blijven en natuurlijk maakt deze
heer een zeer goede beurt voor de a.s. verkiezingen. Wij hebben echter ver-
nomen dat a/s tegenzet een ander raadslid zich zul inspannen om meer industrie
in Vorden te krijgen.

Maar wij ir^Di niet op de dingen vooruitlopen en eerst hedenavond afwachten
hoe de treinreis verlopen is. Belangstellenden kunnen zelf deze reis meemaken,
want men kan uiterlijk om 8.30 uur in Zutphen in deze trein plaatsnemen.
De trein vertrekt van perron 2. In Vorden aangekomen, zal de trein 's avonds
te bezichtigen zijn vanaf 9 uur. Wij hopen in een volgend nummer op dit uiterst
spektakulaire evenement terug te komen.

Afscheid bij CLV „Ons Belang"
Een der oudste en trouwste werknemers van de
coöperatieve landbouwvereniging Ons Belang te
Linde, de heer F. Bouwmeester, heeft na een
dienstverband van ruim 46 jaar afscheid genomen
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.
Het afscheid had plaats in café Eykelkamp. Daar-
bij waren aanwezig het bestuur, de raad van kom-
missarissen, de jongeren adviesraad, de direkteur,
en oud-direkteur en het personeel.
Voorzitter W. Norde feliciteerde in zijn toespraak
de heer Bouwmeester met zij,n 65e verjaardag. Hij
wees er op, dat men het afscheid in intieme kring
wilde vieren en dat er sprake was van een uit-
zonderlijk langdurig dienstverband. Hij dankte de
heer Bouwmeester hartelijk voor het vele werk dat
hij in dienst van de vereniging had gedaan. Ook
mevrouw Bouwmeester dankte hij voor de steun
aan haar man. Vervolgens bood hij een geschenk
onder couvert aan.
Direkteur G. Bannink onderscheidde de heer Bouw-
meester met 'de gouden speld van de Cebeco. Hij
wenste de scheidende werknemer van harte toe
dat hij deze speld nog vele jaren in gezondheid
mocht dragen.
Namens het personeel werd het woord gevoerd
door de heer Nekkers. Ook hij dankte de heer

UITGAVE
ADRESBOEK VORDEN

Doordat de huisnummers in de buitenwijken
van Vorden gewijzigd zijn en het wel ondui-
delijk zal worden om bepaalde adressen te
vinden, ligt het in de bedoeling om een adres-
boek uit te geven in samenwerking met de
gem. Vorden.
In dit boekje is ook de mogelijkheid om te ad-
verteren, wat natuurlijk aantrekkelijk is voor
de plaatselijke middenstand om ook de aan-
dacht op hun zaak te vestigen.

Diegene die een advertentie in dit boekje wil
plaatsen worden verzocht dit op te geven bij
drukkerij Weevers. Bij voldoende adverten-
ties willen wij trachten om de tel.nrs van de
gem. Vorden allemaal op te nemen, wat na-
tuurlijk zeer handig zal zijn inplaats van het
grote boek wat men nu gebruikt.
Ook wordt uw advertentie dan dagelijks ge-
lezen, wat meer effekt zal hebben. Wilt u
even bellen of u 'mee doet?

Bouwmeester. Namens de personeelsvereniging
werd een fraaie stoel aangeboden en bloemen voor
mevrouw Bouwmeester.
Mede namens zijn vrouw sprak hierna oud-direk-
teur D. Klein Bleumink. Hij betuigde de heer
Bouwmeester hartelijk dank voor 20-jarige voor-
treffelijke samenwerking hem en zijn gezin nog
vele goede jaren toewensend.
De scheidende werknemer dankte allen hartelijk
voor hun belangstelling, de gesproken woorden en
de aangeboden cadeaus.

Oriënteringsrit
Aan de door De Graafschaprijders georganiseer-
de oriënteringsrit, die werd uitgezet door de heren
Wolsheimer, Koerselman en van Ark, werd door
ca 50 personen deelgenomen. De rit, die een lengte
had van plm. 50 km voerde de deelnemers geheel
door de omgeving van Vorden. Start en finsh wa-
ren op de Kranenburg bij café Schoenaker, waar
de heer Klein Brinke na afloop de prijzen uitreikte.

De winnaars waren: A-klasse l Regelink Vorden
2 Woessink Harfsen, 3 Heutink Hengelo, 4 Den-
neboom Deventer, 5 Rouwenhorst Zutphen, 6 Mul-
der Assen, 7 v. d. Honing Borculo.
Idem B-klasse Mulderije Apeldoorn, 2 Westerveld,
3 Tieman Amsterdam, 4 Isselman Hierden. De
pechprijs ging naar de heer Derksen uit Eerbeek.

Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de af-
deling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen in zaal 't Wapen van Vorden, mej. Cousin
uit Deventer.

Het boekwerk 'Danseres zonder benen' van mevr.
Clara Asscher-Pinkhoff werd door spreekster op
eenvoudige vaak ontroerende wijze besproken. Op
zeer positieve wijze schrijft mevr. Asscher over haar
leven in de koncentratiekampen, waarin zij telkens
laat blijken dat zij geen haat kent jegens haar
medemens, maar alleen verwondering. Op zeer
duidelijke wijze wist mej. Cousin de sfeer van het
boek weer te geven.

Nadat de spreekster door de presidente mevr. Jan-
sen-van Soest dank was gebracht voor deze mooie
avond deelde zij mede hoe het bestuur de onder-
linge funkties heeft verdeeld te weten:
pres. mevr. Jansen-van Soest, viec pres. mevrouw
Besselink-Kunst, secr. mevr. Brinkman-de Vries,
2e secr. mevr. Abbink, bestuursleden mevr. Roeter-
dink en mevr. Wagenvoort.
Vervolgens deed zij enige mededelingen over een
te maken reisje en over de voorjaarsvergadering.



Ibers Kwaliteit

r\ /. — ̂c=i * Service
\V/ SUPERMARKT
u PRESENTEERT * Lage prijzen

GELDERSE SCHIJVEN

500 gram

300 gram

heerlijk voor bami en nasi

98
158
198

MALSE RIBLAPPEN

STOOFLAPPEN

500 gram

500 gram

BOTERHAMWORST

HAAGSE LEVERWORST

BACON

CASSELERRIB

150 gram 49

150 gram 59

100 gram 109

100 gram 109

Wat ct&n w
Maandag 6 april

Bij aankoop van

500 gram
SPEKLAPPEN

Hierbij
2 KROPPEN SLA

2O8
79

Dinsdag 7 april

Bij aankoop van

300 gram
HACHEEVLEES

Hierbij 500 gram
GESNEDEN UIEN

158

Woensdag 8 april

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 500 gram
RODE KOOL

218

PROFITEER NU

LITERBLIK

Erwien-wortelen 72
ELK 2e BLIK

Literflacon

BLEEK
WATER

van 79 nu

69

2 liter

WASVER-
ZACHTER

spotgoedkoop

295

Grote fles

LIMONADE
zonder prik

van 82 nu

75

3/4 literpot

RODE
BIETEN

65

elke 2e pot

25

DE ECHTE

Royal Go w n'Cola
PER FLES

STER

AFWAS-
MIDDEL

98

elke 2e liter

49

P.C.D.

PINDAKAAS
jampot

van 105 nu

95

Quick

BOTERHAM
PASTA

per beker

79

Jamaica

RUMBONEN

250 gram

125

400 gram

VRUCHTEN
HAGEL

van 87 nu

69

Grote pot

POEDER-
KOFFIE

200 gram

van 425 nu

350

fruit, citroen,
ananas of wil-

de kers

nu 3 voor

59

Grote zak

POTGROND

49

elke 2e zak

19

P.C.D.

Roodmerk koffie

Literblik

DOPERWTEN
middelfijn

94

elk 2e blik

45

3/4 literpot

RODE KOOL

nu per pot

79

Victoria

PENNY-
WAFELS

van 89 voor

69

CMWMlte «t <W*

KASANDIJVIE kg 98

SLA 2 kroppen 79

GEKOOKTE BIETEN 500 gram 39

JAFFA SINAASAPPELEN 12 voor 169

GOLDEN DELICIOUS 2 kg 139

jwu v*ri«-%ivi ^̂ BH ^^r

Zolang de
voorraad

strekt

MADELEINE
CAKES

van 1 69 voor

149

Van Doorn

KOEKJES

grote zak

van 95 voor

79

Busje

NOOTMUS-
KAAT

50 gram

nu voor

89

LIKEUR-

EITJES

•* *•* s\

150 gram

79

2 grote
pakken

f\mtf\illVBll^^•••^^

nu met

50 CENT

REDUKTIE



Hierbij betuig ik mijn har-
telijke dank aan buren,
vrienden en kennissen
voor de vele blijken van
belangstelling bij mijn
thuiskomst uit het zieken-
huis ondervonden.

T. Brus
Vorden, april 1970
Wilmerinkweg 2

KONTROLEER UW
VOORRAAD
Bestel tijdig uw hooi,
graszaadhooi, stro, bos-
tel, voeraardappelen,
wortelen bij
FA GEBR SOEPEN-
BERG, DRONTEN
Vertegenwoordiger
Vorden:
De heer Zoerink
telefoon 05752-6813

Rektifikatie
XXXXX^^

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgehaald 53 et p. stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te huur: Handprecisie-
zaaimachine voor voeder-
bieten. A. H. Groot Roes-
sik E 19 Hengelo Gld.
telefoon 05753-1559

Gevraagd: Werkster
voor zaterdagochtend.
Aanmelden: Dorpsstraat
15, Vorden

Erf- en wegverhardings-
materialen
o.a. imijnsteen tegen zeer
konkurrerende prijzen
vanaf ƒ 11,50 per ton.
ZOERINK Vorden
telefoon 05752-6813

HARDBOARD
VLOERPLATEN

61 x 122 cm
ƒ l ,35 per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. H86

Te koop: Vruchtbomen.
Fruitteeltbedrijf Medler
J. W. Lucassen D 153
Vorden, telefoon 6811

Fietsen in diverse uitvoe-
ringen, lage prijzen, grote
keus, en bovendien altijd
3 pet. voor kontant op
Empo en Gazelle fietsen.
RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Te huur: Opslagruimte,
64 vierkante meter opper-
vlak. D. J. Rouwenhorst
Mispelkampdijk 7

BEHANG
nergens zo voordelig

nergens zo'n grote
kollektie

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Wie wil er gratis een
stuk tuin in bruikleen?
Inlichtingen bureau Con-
tact

,.

i W. VAN WERMESKERKEN

De heer en mevrouw Lulofs-Scheffer
hebben het genoegen u kennis te geven
van het voornemen van hun dochter

ELSBETH

in het huwelijk te treden met de heer

semi-arts

i!j s
!!

«.
]<
i l3>
'• '•
''
''/

op zaterdag 4 april om 11.30 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Huwelijksinzegening door de weleerw. •£
heer ds. L. Koppert om 13.00 uur in de
kapel te Bronckhorst.

Gelegenheid tot gelukwensen van 14.30 \
tot 16.00 uur in café „Den Elter" bij de i l
Emmerikseweg.

Toekomstig adres: Haarlemmerstraat 4,
Leiden.

XXXX3CW&^^

AANBIEDING VAN DEZE WEEK

geldig tot 8 april a.s.

fietsband
maat 26 x l 3/8, past op bijna
alle sportfietsen

prijs ƒ 6,95
(Vredestein fabrikaat)

Uw voordeel:

de tweede band voor
de halve prijs

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

KOOP NU EEN BOEK
BOEKENWEEK VAN 4 TOT
EN MET 11 APRIL

Bij aankoop van ƒ 7,50 of meer
ontvangt u gratis
„Kasteel in Ierland"
van J. G. Toonder.

Ook verschijnt het boek van de
maand
„A. Frank weerklank"
tot l mei f 7,90 daarna ƒ 16,50

FA HIETBRINK
Vorden - Telefoon 1253

NIEUW

behangtegels
afmeting 50 x 50 slechts 80 cent.

LICHTECHT

WATERVAST

3 KLEUREN

DIREKT UIT VOORRAAD

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Ruime parkeergelegenheid

sinds 1830

Gems
Metaalwerken n.v.
Postbus 2, Vorden

telefoon 05752-1546

Op het bedrijfsbureau is op korte termijn
plaats voor een

administratieve
medewerkster
Wij denken hierbij aan een meisje van onge-
veer 20 jaar al of .niet in bezit van een mavo-
(mulo)-diploma, of aan een vrouw die reeds
getrouwd is, doch nog graag halve of gehele
dagen administratief werk zou willen verrich-

«ocht u hiervoor iets voelen, neem dan te-
lefonisch of schriftelijk kontakt met ons op.

GYMNASTIEKVERENIGING
SPARTA

UITVOERING
zaterdag 4 april in het Nutsge-
bouw.

JEUGDUITVOERING
's middags om H.00 uur.

AVONDUITVOERING
's avonds om 19.30 uur.

Entree ƒ 2,— voor volwassenen en ƒ l,— voor
kinderen beneden de H jaar

HYPOTHEEK
OP BESTAANDE PANDEN • OP NIEUWBOUWWONINGEN

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

BIJ HET BOUWFONDS BENT U VEILIG ONDER DAK! Bouwfonds

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
<i. .s . zondag 5 april om 10.00 uur

KIES uur ONZIMaak een proefrit bij:

GARAGE

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vor-

JK Gl iSCHAKE ERDE
KOL EK1Voorganger:

ds. Van 't Hof uit ZutphenTel. 05752-1256

VLOERBEDEKKINGZONWERING
DEGALUX Onze herkenningsmelodie

KOMT ALLEN

N.B. Er is ook dienst om 8.30 uur Meer keus - Meer service en
voordelige prijzen

Uw woninginrichting
SIMAVI-KOL IK1

voor medische hulp in de tropen,
van 6-11 april.

aluminium jaloeziën
5 jaar garantie
korte levertijd

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Mevrouw S. Thate-Crol
„Den Bramel" Vorden
vraagt een beschaafde
hulp in de huishouding
voor enkele ochtenden in
de week

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER?

HELPT SIMAVI HELPEN !

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hefbakken enz. enz1.

MAHONIE LIN-
NENKASTEN

100 cm breed
half hang half leg

ƒ 120-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Enkele gebruikte Solexen
en andere damesbrom-
mers, kinderfiets 5-8 jaar,
2 stuks; gebruikte heren-
fiets, zeer goed, meisjes-
fiets, 8-12 jaar Gazelle
RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

ZELFBOUW
CENTRALE

VERWARMING
inlichtingen bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Te koop: / houten schuur
6 x 3 m. Te bevragen G.
Lichtenbarg, Almense-
weg 44, Vorden

Breng kleur in uw
interieur met

HISTOR
VERVEN

van

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Te koop: Biggen.
Joh. Wesselink Kranen-
burg-Vorden

Te koop: Gerstestro.
H. Heuvelink, Oude Bor-
culoseweg 16, Warnsveld

WANDTF-GELS
15 x 15 cm

kleur: ivoor en wit
17 cent per stuk

exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop: K reidier 1963
in prima staat. H. Schots-
man, Zutphenseweg 60
Vorden

Ongekend lage
prijzen voor

KUNSTSTOF
KEUKENS

buffetten, kasten

alles direkt uit eigen
voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

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

GARAGE KANTEL-
DEUREN

uit voorraad

ƒ 230,— per stuk
exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Met alle programma's voor sport,
spe), studie, ontspanning enz.

TV 61 cm Philips van 850,— voor 770,—

TV 61 cm Philips van 770,— voor 695,—

TV 61 cm Philips van 645,— voor 595,—

TV 51 cm Philips van 595,— voor 545,—

TV Indesit 69 cm beeld 499,-

En dan nog inruil mogelijk

VOOR BEELD EN GELUID

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

DAMCLUB VORDEN

Alle leden worden verzocht a.s.
vrijdagavond 3 april aanwezig te
zijn tv.m. het maken van foto's
van ons clublokaal met dammers.

Zaterdagmorgen 4 april zijn er schooldam-
wedstrijden voor vijftallen jongens en meis-
jes van de 5 lagere scholen uit Vorden

Hendrik-Jan
de tuinman
adviseert

Handrik-Jan de tuinman, bekend door zijn tuintipi over radio
Luxemburg en Veronica adviseert:

KOOP HIER UW TUINGEREEDSCHAPPEN

GBV GEBR-BARENDSfN VORDEN
^IM H^F ^H

Zutphenseweg 23 - Tel. 1261

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ B 3.11.11 K

NIEUWSTAD — VORDEN

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Ham 150 gram 110
Verse worst 500 gram 260
Gehakt 500 gram 225
Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 225
Boterhamw. 200 gram 80
4 pakken Treffer 100
Haantjes 325
Koffie 250 gram 155

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470



Voor motorgazonmaaiers - gBV Barendsen - Vorden
Elk 2e pak Spar thee of theebuiltjes

HALVE PRIJS

l PAK SPAR SPECULAAS van 100 voor 79

3/4 FLES SPAR SLASAUS 129

l BLIK GROENTESOEP van 95 voor 79

3 pakjes Spar margarine van 120 voor 108

/ FLES RANJA 99

3 STUKKEN SPAR TO1LETZEEP van 105 voor 79

150 GRAM SNIJWORST 59

l VACUÜM ROOKWORST . van 115 voor 98

2 kg Golden Delicious (in draagtas) 109

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

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed

Tijdelijk slechts ƒ 4,—
per vierkante meter

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. H86 ~ Vorden

Vrijdag 3 april

de gehele dag gesloten

FA KOERSELMAN

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

RENTE
stukken a ƒ 1.000,—

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

PLASTIC
EMMERS

6 stuks voor ƒ 10,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

PIEDRO
Nu nooit geen te kleine
schoenen meer!

Sinds kort beschikken wij over
het nieuwe

door deze unieke uitvinding is
het uitgesloten dat uw kinderen
in te kleine schoenen rondlopen.

Zoals altijd, hét adres voor
Piedro schoenen

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Te koop: Z.g.a.n. kinder-
wagen donkerblauw en
een rotan wieg geheel
uitneembaar' en zwarte
kolenhaard.
Stomerij Visser, Burg.
Galléestraat 44, tel. 1670

Te koop: Goed roodbont
vaarskalf (vader Hugo)
A. G. Schotsman, Hams-
veldseweg 10 (D 124)

Voor al uw

BLOEMZADEN

TUINZADEN

VOORJAARSBLOEMBOLLEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

BLOEMPOTTEN (rood steen)

SIERPOTTEN

GEDROOGDE KOEMEST

POTGROND

Tevens het adres voor

DIERENBENODIGDHEDEN

DIBEVO DIERENSPECIAALZAAK

FA B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

DOE-HET-ZELB
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Geen tarief- of handwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.
Dat kan bij confectiebe-
drijf La m m er s!
Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Blauwe
asbest golfplaten

lengten 153, 183, 213,
248

Nergens zo voordelig
en uit voorraad lever-

baar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 Vorden

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poelicrsbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

TL-ARMATUUR
+ lamp + starter

voor slechts ƒ 15,95

DOE-H ET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Meer keus in

Hush-
Puppies

WULLINK'S
SCHOENHANDEL

BEATCLÜB TURN
PRESENTEERT A.S. ZATER
DAG 4 APRIL

THE SHOES

AANVANG 19.30 UUR

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
f 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

AANBIEDING
Handige
lichtgewicht

VERGIET
f 0,75

De/e week bij

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

NIEUWE MEUBELEN?
Natuurlijk eerst kijken bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

KURKPLATEN
iets unieks
de „aparte wand"
ENORME SORTERING
BILLIJKE PRIJZEN

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloscweq 35 - Telefoon 1523

IN KINDERKLEDINC
vindt u een ruime sortering bij

uw textielzaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

TE HUUR

SHAMPORAL
TAPIJTREINIGER
voor het schoonmaken van uw
vloerbedekking.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurlosewe<> 35 - Telefoon 1523

In on/e a fde l i ng winkel hebben wij plaats
voor een

VERKOOPSTER
(of leerling-verkoopster)

Inl icht ingen dagelijks aan de /aak.
Na s avonds 7 uur Wilhelminalaan «S

IMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

MAAK NU EENS EEN ECHTE

HOUTEN WAND

^ndbetimmering
mei schrootjes

Een wand in uw huiskamer, in de keu-
ken, hall, overal wordt het hout gebruikt
om de sfeer en warmte in huis te ver-
hogen. WijÉ«bben schrootjes in veel
houtsoorten^ffeeds in voorraad.
Onze schrootjes zijn vervaardigd uit
geselekteerd hout dat vóór de verwer-
king tot op de juiste vochtigheidsgraad
is gedroogd. Hierdoor is een blijvend
glad oppervlak gegarandeerd, terwijl
krimpen van het hout tot een min imum
is beperkt.
De schrootjes passen met groeven in
elkaar en kunnen zo bevestigd worden
dat de spijkers niet zichtbaar zijn.

Laat u deskundig voorlich-
ten bij

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

ER ZIJN NOG ALTIJD
MENSEN, DIE NIET WETEN
MOE MOOI

gordijnen
KUNNEN H A N C J E N

Nou . . . wij wel,
al meer dan 40 jaar

WONINGINRICHTING

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

In hotel Bakker organiseerde de Vordense Hon-
den Club voor haar leden en belangstellenden een
lezing en filmavond. Door de heer Dolleman uit
Doetinchem werd een causerie gehouden waarin
het ontstaan en de afkomst van de huidige honden-
rassen uitoverig werd behandeld.

Nadat een film, beschikbaar gesteld door de Ko-
ninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging was
vertonod, bark een levendige diskussie los tussen
de aanwezig en de spreker.

Waterpoloërs boden krentebrood
aan
Spelers van het eerste herenzevental van de Vor-
togen om daar de familie Parmentier een reuze-
dense zwem- en poloclub zijn ,naar Warnsveld ge-
krentebrood aan te bieden. Dit ter gelegenheid
van de geboorte van een zoon. De trotse vader
maakt sinds de oprichting van de club, in 1964,
deel uit van het eerste zevental. Deze geste van
zijn teamgenoten werd door de familie Parmentier
bijzonder op prijs gesteld.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Vorden 1-Bredevoort l, Reunie 2-Vorden 2, AZC
6-Vorden 4, Vorden 5-Drempt 2, Vorden 6-Soci 3,
Hercules B l-Vorden Bi , Vorden B2-Baakse Boys
B I , Zutphania C l-Vorden Cl , Vorden C2-
Almen C2.

Zondagmiddag 5 april a.s.

VORDEN 1 •
BREDEVOORT 1

aanvang 14.30 uur

VOORJAARS VOORDEEL
Tien aktuele aanbiedingen

Ventilatorkachel 2000 W. met
snoer van 48,50 voor 42,50

Handmixcr Tornado
van 59,50 voor 38,75

l h i n d m i x e r Tornado niet snijder
van 77,50 voor 49,95

( ' i t ruspers Tornado
van 44,50 voor 34,95

Koffiemolen Tornado met echt
maalwerk van 47,50 voor 32,95

Strijkij/er Tornado modern licht-
gewicht van 34,50 voor 19,95

Koff iemolen Tornado of Philips
16,95

Thcclicht schakelbaar 13,95

Koffiezetapparaat Philips volau-
tomatisch van 49,95 voor 34,50

.Messenscherper Erres
van 23,75 voor 19,95

' /OLANC; ER VOORRAAD IS BIJ

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

(ievruaiul voor on/e borstelmakerij:

FLINKE JONGE KRACHT

Aanmelden:

Borstelfabriek HAVO
Burg ( Ja l l ée s t r aa t 67 - Vorden
Telefoon 05752-1361

W eekaanbieding
LEUK MEISJES-
BANDSCHOENTJE
met ingebouwde steun
rood leer nu slechts 14.95
maten 23 tot en niet 30

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden


