
Woensdag 6 mei 1970
32e jaargang no. 5

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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

Hervormde kerk
J 0.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen

Hervormde kerk
8.30 uur ds J. H. Jansen

10.00 uur ds J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds W. G. Bovendorp uit Zutphen
19.00 uur idem

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)

Donderdag 7 mei van 's morgens 8.00 uur tot
's avonds 23.00 uur dr. Lulofs, telefoon 05752-1255
Zaterdag 9 mei 10 uur 's morgens tot zondagavond
l O mei 1 1 uur dr Lulofs
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

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

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuf f rouw 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

BURGERLIJKE
STAND

Gehuwd: G. Hoetink en J. Jongman.
D. C. Onstenk en G. H. Meijerink.
Overleden: Klein G el t hik, Lammert, oud 60 jaar
echtgenoot van J. Memelmk.

Beatclub „Turn"

Het optreden van Cuby and the Blizzards had
zaterdagavond weer veel jongelui naar de Kranen-
burg gelokt, die allen enthousiast waren over deze
groep.
Dit zeer bekende gezelschap, dat meerdere malen
voor radio en televisie speelt, heeft veel eigen
platen gemaakt. Talrijke songs van deze platen
werden ten gehore gebracht en de jeugd genoot
met volle trekken.
Turn 'heeft met deze organisatie weer een sukses
toegevoegd, aan de lange reeks van goede gezel-
schappen, die zij steeds weet aan te trekken.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

Elke vrijdagmorgen iveetcmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

7 mei Hondenrally Vordense Honden
Club vanaf café Eskes

l 2 mei Reisje Herv. Vrouwengroep Dorp
13 mei Herv. Vrouwengroep Linde
14 mei Alg. ledenverg. VVV in hotel

Bloemendaal
H mei Jongeren teach-in speciaal in café

De Zon
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond
20 mei plattelandsvr. 't Wapen v. Vord.
21 mei Alg. ledenverg. carnavalsverenig.

de Deurdraejers in Schoenaker

21 mei Bejaardenkring H.15 u. Nutsgeb.
25 mei Rekreatiemiddag bej. De Zon
28 mei Herv. Vrouwengroep Dorp
28 mei Voorstellen van PvdA-kandidaten

in zaal „'t Wapen van Vorden"
29 mei Feestavond biljartkring De IJssel-

kring in zaal Schoenaker
30 mei Uitvoering Nutsblokfluit

en melodica-klub
4 juni Bejaardenkring H. 15 u. Nutsgeb.

18 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.

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

.
Gevonden voor erpen

Paar kinderpantoffels maat 28, groene wollen kin
dermuts met witte pluim, kleine hamer en een blik-
schaar, diverse handschoenen en wanten, paar
donkerbruine glacé here^fcigerhandschoenen, paar
rood-groene wollen vuiswKindschoenen, donker-
rode geblokte zijden sjaal, bruine plastik centuur
met gesp, damesmuts van imitatiebont, doublé hals-
kettinkje met hartje (love), bruine aktetas met re-
genbroek, l sleutel, bankbiljet van ƒ 25,-, rode por-
temonnaie waarin bromfietsverzekeringsbewijs en
papieren, bruine fox hond, herenpolshorloge merk
Kienzle, zilverkleurig met zwarte wijzerplaat.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5, telefoon 05752-1230.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Jaarvergadering NCBO
In zaal Eskes hield de afd. Vorden-Hengelo Gld
van de Ned. Ohr. Bond van Overheidspersoneel
een goed bezochte jaarvergadering, onder leiding
van de heer Bekman.
Na'een kort wel'komswoord te hebben gesproken
in het bijzonder tot de heer Ploeg uit Dieren, deed
de penningmeester de heer Schuurman uit Hen-
gelo rekening en verantwoording over het afge-
lopen jaar. Er bleek een voordelig saldo in kas te
zijn. Bij monde van de heer Norde werd de pen-
ningmeester dank gebracht voor zijn akkuraat be-
heer. Tot leden van de nieuwe kas/kommissie wer-
den aangewezen de 'heren Norde en Bloemendaal.
Bij de bestuursverkiezing waarbij de voorzitter de
heer Bekman aftredend was, en geen tegenkan-
didaten naar voren waren gebracht, werd deze met
algemene stemmen herkozen, welke zijn herbenoe-
ming onder dank voor ihet in hem gestelde ver-
trouwen aannam.
De heer Ploeg gaf daarna een duidelijk overzicht
van het in de bond levende salarisbeleid voor het
overheidspersoneel. Verder kwamen onderwerpen
als werktijd verkorting, werkklassïfikatie aan de
orde.
De voorzitter dankte 'de spreker voor zijn bedrage
aan deze jaarvergadering, waarna deze op ver-
zoek in dankgebed voorging.

KRATO jeugdtoneelclub
Op initiatief van een groepje jongelui uit de Kra-
nenburg Vorden, is naar aanleiding van de laatste
uitvoering, een jeugdtoneelvereniging opgericht on-
der de naam 'Krato' (Kranenburgs Toneel).
Het bestuur: voorz. mej. Nijenhuis, vice-voorz.
mej. Overbeek, sekr. de hr Heuvelink, penning-
meester de heer Vreman.
Op het ogenblik bestaat de vereniging uit 20 leden.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij het best.

Koninginnedag
toch nog iets georganiseerd

Omdat op Koninginnedag niets was georganiseerd
meende de voetbalvereniging toch iets te moeten
doen en organiseerde een gekostiimeerde voetbal-
wedstrijd, die goede belangstelling genoot.
Voorafgegaan door muziekvereniging Sursum Cor-
da kwam men op het veld aan, waar de aanwezi-
gen welkom werden geheten door mikrofonist van
Houte. Hierna begon onder grote hilariteit de voet-
balwedstrijd tussen de elftallen 'Oud Vordense
Glorie' en 'Onbekend Talent'. Vooral ,na de rust,
toen de Vordense Brandweer zich in het strijdge-
woel mengde, was het een lachwekkende vertoning.
Dit kon gebeuren, dankzij de heer Jansen die het

mogelijk had gemaakt dat ook de brandweer haar
steentje kon bijdragen tot het welslagen van deze
hete strijd. Voor de statistiek zij vermeld dat de
ontmoeting eindigde in de stand 4-4.
Sursum Corda heeft overigens met een prachtige
drumband op 30 april wel vam zich doen spreken,
's Morgens waren zij namelijk ook al present bij
de Balonnenoptocht der kinderen,
de voetbalvereniging Vorden organiseerde 's mor-
gens een drietal wedstrijden voor de pupillen van
Vorden en Ratti, dat door de jeugdigen bijzonder
op prijs werd gesteld, daar men anders de gehele
dag niet veel te doen had gehad!

5 mei ook een matig programma
Vele toeschouwers waren Koninginnedag bij de de-
monstratie van de Irv De Graafschap. Naast de
demonstratie werd er een konkours gehouden. Zo-
wel bij het springkonkours midden en zwaar als
bij het parkours 'Parijs' werd Lamers uit Vélp
met 'het paard Bena winnaar.

's Morgens vond er een aubade plaats voor het ge-
meentehuis waar de kinderen van de lagere scho-
len o.m. luisterden naar een toespraak van de bur-
gemeester. De kinderen van de klassen 1-4 togen
hierna naar het Nutsgebouw waar ze een film werd
aangeboden, waar men erg van genoot. De gro-
tere kinderen namen deel oan een oriënteringsrit.
De winnaars waren: Meisjes 11 jaar Riette Weenk
idem 12 jaar Annie Gotink, idem 13-14 jaar Tiny
Decanije; jongens 11 jaar Jan Masselink, idem 12

jaar Jan Rouwenhorst, idem 13-14 jaar Gerrit Wul-
link, l 5 jaar en ouder A. H. Weevers.
Sc'hutterskoning werd de heer A. Boers, bij de 'per-
sonele' baan A. Tragter, terwijl Oltvoort winnaar
werd op de vrije baan. Voorzitter der oranjever-
eniging Wuestenenk reikte na afloop in het Nuts-
gebouw de prijzen uit.
Dinsdagvond droeg Vordens Toneel haar steentje
bij door opvoering van het stuk 'Papa strijkt de
Vlag'. Sursum Corda en Concordia verleenden
deze dag muzikale medewerking.
Maandagavond werd de Stille Tocht gehouden,
die door zeer velen werd meegelopen. Op de be-
graafplaats werden de Ned. Militairen, zeelieden,
verzetstrijders en militairen die voor de bevrijding
van ons land zijn gevallen en zij die afkomstig wa-
ren uit Vorden herdacht.

Ned. Chr. VnRwenbond

De jaarvergadering van de NCVB afd. Vorden
werd in zaal Eskes goed bezocht. De presidente
mevr. Berenpas-van der Kamp sprak een kort wel-
komswoord en hield j^fc^olgens een meditatie over
'Vrijheid' waarna in Mr bijzonder een 2-tal nieuwe
leden hartelijk werden verwelkomt.

Uit het jaarverslag van de sekretaresse mevr. Zee-
valkin'k bleek dat de afdeling thans 129 leden telt.
Wegens ziekte van penn. mevr. Snoeyink, moest
het financieel verslag achterwege blijven. Mevr.
Wïltink (Wildenborch) werd als nieuw bestuurs-
lid geïnstalleerd.

De avond werd verder gevuld met diverse spel-
letjes. De opbrengst van de gemaakte pakjes werd
besteed ten behoeve van het Diaconessenhuis in
Suriname. Wegens het 10-jarig 'bestaan van de af-
deling werd een gratis konsuimptie aangeboden.

Buurtvereniging Delden
Evenals vorig jaar organiseert de buurtvereniging
Delden ook dit jaar weer een kompetitie (oriënte-
rinsgritten). Hij of zij die uit 5 ritten de meeste
punten behaald komt dan voor een jaar in het be-
zit van een fraaie wisselbeker, die momenteel in
handen is van de heer Beek.
Zaterdagavond werd de eerste rit van het nieuwe
seizoen gehouden. Ca 60 personen (meest auto's)
gingen bij café het Zwaantje van start. Via Del-
den, Linde, Hackfort kwam men weer terecht bij
het Zwaantje, waar de voorzitter van de buurt-
vereniging de heer Gotink de prijzen uitreikte na
eerst woorden van dank te hebben gesproken tot
de heer Beek, die deze avond de 32 km lange rit
had uitgezet.
De prijswinnaars waren: l Hilferink Ruurlo, 2
Regelink Vorden, 3 Donken Vorden, 4 Schouten
Vorden, 5 Regelink Vorden.

DAG - EN ! DAG - IN !

reeds 4 jaren lang

Tot uw dienst was

DE FRACTIE VAN

HELP - IN !

zo blijft het

HEL - PIN !

daarom:

BINDT RECHTS DE RAAD!

Voorjaarsvergadering

v.v. Vorden

op dinsdagavond 12 mei in de

kantine op het Gemeentetijk

Sportpark. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen.

3. Ingekomen stukken.

4. Huishoudelijk reglement (vaststelling).

5. Bestuursverkiezing.
Aftredend H. Emsbroek, J. Koster, J.
Lindenschot (allen herkiesbaar).
Eventuele tegenkandidaten schriftelijk in
te dienen (met bereidverklaring) een half
uur voor de aanvang der vergadering.

6. Verkiezing junioren- en pupillenkomm.

7. Begeleiding elftallen.

8. Voorstel kontributieverhoging.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Bestuur v.v. Vorden

„De Graafschaprijders"
Auto en motorklub De Graafschaprijders organi-
seerde zondagmiddag de zgn. Voorjaarsrit, waar-
aan door ca 70 personen werd 'deelgenomen. De
rit, die een lengte had van 50 km was uitgezet
door de 'heer Klein Brinke., Wolsheimer, van Ark
en Koerselman. Start en finish waren bij het café
Schoenaker waar de voorzitter van De Graafschap-
rijders de heer Pardijs na afloop de prijzen uit-
reikte. Bromfietsen: l Faber Zutphen, 2 Denne-
boom Harfsen, 3 Tuitert Harfsen. Motoren: l Tui-
tert Harfsen. Auto's b-klasse: l Mulderije Apel-
doorn, 2 Rondeel Groenlo, 3 Smeets Vorden.
Auto's a-klasse: l Aartsen Apeldoorn, 2 Meme-
link Vorden, 3 Kok Ermelo, 4 Bon Apeldoorn,
5 Hendriks Zutphen, 6 Rouwenhorst Zutphen, 7
van Maren Barneveld, 8 Weyers Doetinchem,
9 v.d. Velde Stadskanaal. ,

Ingezonden mededeling

Hulde aan vrijwillige brandweer
Op 5 mei rond het middaguur alarmeerde ik de
brandweer voor 'het begin van een 'bosbrand op
mijn terrein ca 35 m van mijn huis. Na een kwar-
tier reeds was het voltallige korps met materiaal
ter plaatse en dankzij het snelle en effektieve in-
grijpen van deze vrijwilligers kon een grote bos-
brand worden voorkomen.
Hulde aan dit korps en ook dank aan allen die
meegeholpen hebben het voortwoekerende vuur te
doven.

R. M. van den Berg van Saparoea
Vorden, 'Deurnink'



Ibers * Kwaliteit

* Service
SUPERMARKT

PRESENTEERT * ^Q^ PPIjZBn

BIEFSTUK TARTAAR
3 stuks 198

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MAGERE RIBLAPPEN

RUNDERSTAART

500 gram

500 gram 168
MAGER GEZOUTEN SPEK

500 gram

BOTERHAMWORST

HAM

KALFSLEVERWORST

BACON

150 gram 48

150 gram 98

250 gram 98

100 gram 108

W<at vandaag,?
Maandag 11 mei

Bij aankoop van

500 gram
FIJNE VERSE WORST

Hierbij l pracht
BLOEMKOOL voor 98

Dinsdag 12 mei

Bij aankoop van

500 gram
FIJNE VERSE WORST

Hierbij 2 kroppen
MALSE SLA voor 49

Woensdag 13 mei

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 500 gram
PANKLARE RODE KOOL

218

en
KASANDIJVIE

EXPORT TOMATEN

'Granny Smiths'
HEERLIJKE H ANDAPPELEN

kilo 98

500 gram 129

voor 98

GESCHRAPTE WORTELTJES
(met gratis petersselie) 500 gram 39

BANANEN

HANDSINAASAPPELEN

heel kilo 98

2 1/2 kilo 239

10 MEI MOEDERDAG!

Voor moeder l grote doos van 585 voor

Kersenbonbons 4SO
Zak vol

ORANJE

SPEKKEN

van 79 voor

65

Herschi

VRUCHTEN
LIMONADE

2 flessen

89

Frambozen of
sinaasappel

ranja
per fles

79

2 gezinsfl.

APPELSAP

voor slechts

99

Literfles

Raak CITRON
van 79 voor

65

UIT ONZE DIEPVRIES

PINGO HAANTJES
plm. 1000 gram

Sprinklettes

CHOC.
HAGELSLAG

Elke 2e zak

49

STER AFWAS

98

Elke 2e liter

49

Unox

TOMATEN-
^ SOEP

van 102 voor

85
A

TOLETAIR

in nieuwe
geuren Capri

of Florida
nu voor

219

Lux

TOILETZEEP
in nieuwe

verpakking
2 stukjes

75

Vlido Vliegenstrip
BETER ZIJN ER NIET! van 780 nu

BIJ 2 ZAKJES KNORR SOEPEN

1 flesje Aroma
voor slechts

ONS KOEKJE VAN DE WEEK

3 stukjes

KARNEMELK
ZEEP
met 2

gastenstukjes
GRATIS

PCD

PINDAKAAS
i f\fvan 105 voor

f\ t*95

Extra kwal.

JAM

div. smaken
geen 130 maar

99

Literflakon
BLEEK-
WATER

*7l\van 7y voor

69

250 gram

VRUCHTEN-
SNOEPJES

voor

75

Literblik

ANANAS
deze week

voor

139

NESCAFE |

50 of 100 gram

nu met

50 cent

REDUKTIE

10 stuks

Kwatta

KINDER-
REEPJES

98

Heel kilo

grof gebroken
RIJST
voor

98

WAFEL-
KOEKEN

met 100 pet
roomboter
deze week

85

Van Welzen Koekjes
DIVERSE SOORTEN voor 79

POTGROND

2 zakken

voor
st/~\68

Pakje

LANGE
VINGERS
nu slechts

75

3 flesjes

HAARVER-
STEVIGER
nu slechts

65

Lydia

HAARLAK

van 295 voor

195

Literblik
ERWTEN met
WORTELEN

7?/ £.

elk 2e blik

39



Wij betuigen onze harte-
lijke dank aan allen, die
'hun medeleven betoond
hebben tijdens de ziekte
en na het overlijden van
mijn lieve vrouw en onze
moeder, oma en zuster

G. G. van Assclt
Hendriks

Fam. van Asselt
G. Hendriks
Vorden, mei 1970

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
Voor de vele blijken van
belangstelling die wij 11
april ter gelegenheid van
ons huwelijk mochten
ontvangen.
H. Wagenvoort
H. W1 Wagenvoort-

Olthof
Warnsveld, mei 1970
Dennendijk 8

'FITBROOD'
'het brood voor hen die
slank willen zijn!
SCHURINK
balkt het voor u!

Telefoon 1384

Per abuis hebben veel pa-
tienten van dr Lulofs kort
op elkaar tweemaal een
nota ontvangen over het
Ie kwartaal 1970.
Alleen de 2e nota is juist;
mocht u de Ie nota reeds
hebben voldaan, wilt u
dan het eventueel teveel
betaalde van de eerstvol-
gende nota aftrekken on-
der vermelding van het
bedrag?

Te koop 2 zware
genummerde dekrijpe
gelten
Te bevragen bij:
H. Uenk Nieuwstad 65
tel. 1515

Te koop
2 mud aardappelen
B. G. Reintjes, Mossel-
seweg 14 - Vorden

'FITBROOD'
eiwit r ijk

o zo gezond!
SCHURINK
balkt het voor u!

Telefoon 1384

Dahliaknollcn f 0,35
Gladiolen f 0,08
VAN KESTEREN's
bloemen planten en zaden
Zutphenseweg 87
Tel. 1206

Te koop kolenhaard
Inferno
't Wiemelink 25
na 18.00 uur

'FITBROOD'
'het brood van NU!
eiwitrijk en lekker
SCHURINK
bakt het voor u!

Telefoon 1384

In klein gezin waar vrouw
hulpbehoevend is, wordt
gezocht: Wat oudere
huishoudelijke hulp die
genegen is lichte verple-
ging te geven (eventueel
twee hulpen één van 8.00
-13.50 uur en één van
13.50-18.00 uur) .
P. F. H. van Hille, Bos-
laan 12, Warnsveld, te-
lefoon 05750-2884. Aan-
melden na 19.00 uur

HUWELIJK!
Knappe jongedame, slank
en rijk, wenst kennis te
maken met heer die uit-
sluitend fitbrood eet!
Brieven onder letter F
bureau Contact

Te koop 3 dragende
vaarzen a.d. telling
D. A. Lenselink, Zomer-
vreugdweg 9, Vorden

Gezocht: Vrijstaand
vooroorlogs huis voor
permanente bewoning
Liefst drie ruime kamers
met keuken gelijkvloers
en zolder erboven. Gro-
ter geen bezwaar. Geen
opknappand. Brieven on-
der no. 5-1 bur. v.d. blad

WV^^

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

WIM GROOT NUELEND
en
NANNY KLUKHUHN

hebben de eer, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaatsvinden op vrij-
dag 8 mei a.s. om 14.00 uur ten
gemeentehuize te Zutphen.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Walburgkerk te Zutphen door de wei-
eerwaarde heer ds. Sterringa.

Vorden, Hengeloseweg 2
Zutphen, Weg naar Voorst 19 g
mei 1970

Toekomstig adres: Caenstraat 568 te
Doetinchem.

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in eafé-
restaurant „'t Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114, Vorden.

^

l leden ging van ons heen, onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder

AALTJEN WEULEN KRANENBARG

weduwe van J- W. Bijenhof

in de ouderdom van 80 jaar.

Vorden: J. W. Bijenhof
A. J. Bijenhof-ter Beest
D. J. Bijenhof
G- Bijenhof-Breuker
A. J. W. Bijenhof
F. J. Beute

's-Gravenhage: W. A. J. Hakkenbroek-
Bijenhof

L. Hakkenbroek
H. J. A. Maks-Bijenhof
J. J. Maks

Vorden: G. Bijenhof
G. J. Bijenhof-Aalderink
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 29 april 1970
Zutphenseweg 62

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
maandag 4 mei op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Nog vrij plotseling overleed op de zondag-
morgen van 3 mei mijn lieve vrouw, on/e
lieve moeder en oma

GERRITDINA RIBBERS

geboren Tragter

op de leefti jd van 55 jaar.

„Waar veel licht is, valt ook diepe schaduw"
(Goethe)

Vorden:

Ruurlo:

Vorden:

Brummcn:

Doesburg:

A. J. Ribbers
Arie en Janny
Marijke
Jan en Joke
Robert en Marcel
Gerrit en Alie

Albrecht en Leny
Rini en Riek
André en Harold
Alie en Reinder

Vorden, 3 mei 1970
Onsteinseweg 6

Zij die de overledene de laatste eer willen
bewijzen worden verzocht vrijdag 8 mei om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden aanwezig te willen zijn.

De burgemeester der gemeente Vorden
maakt, ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 21 april 1970 heeft ver-
klaard dat een bestemmingsplan wordt voor-
bereid voor de Kranenburg, zoals nader aan
gegeven op de bij dit besluit behorende te-
kening.

Vorden, 4 mei 1970.
De burgemeester voornoemd,

Van Arkel.

HEREN- EN JONGENS

HELANCA ZWEMBROEKEN,
SLIPS

NYLON ZWEMSHORTS
VAN SIR EDWIN

BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltrtfft*dl

Zutphenseweg - Vorden

Voor Moederdag
Een greep uit onze artikelen

VESTEN, PULLOVERS
ROKKEN, BLOUSES
Nieuwste modellen, moderne
teleurstellingen,

100% kwaliteit en . . .

laag in prijs
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Een gebak hart voor alle
moeders

Banketbakkerij J, WIEKART

Ook voor moeder
is het een genoegen om dagelijks
tegen een

FRAAIE KLOK
aan te kijken.

Keukenklokken, Zaanse klokken,
Sallander klokken, Fries kantoor-
klokje (in eiken of edelnoten),

koekoeksklokken, luxe klokjes en
pendulettes.

Dit alles hebben wij in de groots
te verscheidenheid en de prijzen,
vallen u echt mee-i siemerink's

horlogerie

Voor moeder is moederdag
toch ook een feestdag !

Bestel zo'n heerlijke

SCHOTEL
bij „De Rotonde"

IJSTAART TOE ?
Heerlijk, lekker, rustig.
Echt moeders dag

PETIT RESTAURANT

'o
& {r\T^ VORDEN

N. II. A. van Goethem - Telefoon 05752-1519

Voor Moederdag
kunt u heel goed bij uw drogist
terecht.

Grote sortering

EAU DE COLOGNE

ZEEP

PARFUM
DROGISTERU „De Olde Meulle"

J. M. van der Wal & Zn

gediplomeerd drogist

VOOR EEN NUTTIG

MOEDERDAGGESCHENK

Wiltink
Huishoudelijke artikelen - Het Hoge Vorden

Inwoners van Vorden!
Bezoekt vrijdag 15 mei a.s. de

meimarkt
tevens verloting

GROTE SORTERING IN DIV. ARTIKELEN

Bij een bezoek aan de markt behoort u wellicht
tot de gelukkigen die een attraktie ontvangen

Zie gratis lot in een volgend nummer

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

KUNSTSTOF KEUKEN

100 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 195,-
165 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 377,~
180 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 404,~
200 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 450,-

KEUKENBUFFET
bestaande uit: 2 onderkasten, 2 laden, l werkblad, 2 boven-
kasten,

Kompleet met ingebouwd stopkontakt en wekker,
100 cm breed, geen ƒ 320,-

BIJ ONS ƒ 230,-
(alle prijzen exclusief btw)

Ook leveren wij wandtegels en vloertegels, kranen, mengkranen
af voer materiaal, koperen buis, wastafels, enz. enz.

Dus alles onder één dak, wat een gemak! Bij:

DOE HET ZELF CENTRUM
Harmsen - Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

RUIME PARKEERGELEGENHEID '

Utina
weidepomp

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26 Telefoon 1656
LANDELIJK ERKEND GASFITTER



r
Melkbrood

goed doorbakken
SCHURINK
bakt het voor u!

Telefoon 1384

Te koop BB zeugjes van
2 tot 4 maanden
Joh. Wesselin'k
Kranenburg

Te koop Volkswagen
1200 wit
Veldkamp, 'het Wieme-
lirik 55, Vorden

Voor moederdag
een kas vol planten!
o.a. begonia's v.a. f 0,90
pantoffdtjes f 0,85
ceneraria's f 1,-
VAN KESTEREN's
bloemen planten en zaden
Zutpfaenseweg 87
Tel. 1206

Te koop eetaardappélen
Joh. \Vesselink
Kranenburg

Te koop:
Partij nieuwe banden 10
x!5 8 ply, voor mestver-
sprefders, voor zeer lage
prijs; 3 PZ snelhooiers;
20 cydomaaiers PZ, 4
Polyp harkschudders; 2
Kemper trommelschud-
ders; l Victoria trommel-
schudder, l Hola trom-
melschudder, 2 Heidenia
trommelschudders; 2 Eu-
reka trommelschudders; 4
Bautz trommelschudders;
2 PZ cyclomaaiers; 4
trommels; 10 cyclomaaier
2 trommels, l Teupenia
cyclomaaier, 2 trommels;
4 mestverspreiders, ook
voor paard; 2 mengmest-
verspreiders; 25 kunst-
meststrooiers van alles;
partij eggen met 3 punts
ramen; 6 transportbakken
in de hef; 10 betonmolens
ook op aftakas; 10 elektr.
lasapparaten, licht en
kracht; 100 ploegen van
alles; 6 Cambridgewalsen
ook in 3 punts 'hef; partij
kooiwiélen 10 en 11x28;
partij buis, l duims en 2
duims; partij landhekken
3 en 3,5 meter; partij wei-
desiepen in drie punts hef
1 2 traktorkultivatoren v.a
f 150,-; 2 landrollen; par-
tij mengmeststrooiers; 4
st. cirfcelhooiers 2 kops;
3 Lemken paardeploegen
6 wei'demelkwagens 1 0-
20 koeien; 20 aut. wekte-
pompen; partij zeugen-
kooien; 8 cirkelzaagma-
chines klein op lichtnet;
10 maatbalken op 3 pts
hef; l F dia harkschudderj
l Viking harkscnudder; 2
schijveneggen in 3 punts
hef; 3 vorkschudders voor
paard; 2 harfcschudders
voor paard; 2 traktorkar-
ren voor boerenwerk, 2
luditbandwagens v. boe-
renwerk; partij zware
vrachtwagenbanden om
zelf weidesiepen te ma-
ken, 2 autoaanhangertfes
10 achterladers v.a. 300,-
grote partij meelwagen-
tjes en droog voerbakken;
partij kruiwagens, 4 Vï-
con acrobaten; partij top-
stangen; verlichtingsbal-
ken, enz. enz.
Breng uw vrouw mee om
eens gezellig te winkelen
in onze grote winkel en
tevens uw kinderen. Gro-
te speeltuin aanwezig,
iets moois.

Alles bij de kleine man,
met de grote voorraad:

i

ALGEMENE
LEDENVERGADERING VVV

op donderdag 14 mei in hotel
Bloemendaal, aanvang 's avonds
8 uur.

AGENDA:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Notulen jaarvergadering 1969.

4. Jaarverslag sekretaris over 1969.

5. Jaarverslag penningmeester over 1969.

6. Verslag kaskommissie.

7. Benoeming nieuwe kaskommissie.

8. Bestuursverkiezing: aftredend de heren
G. W. Eijerkamp en W.. Kamperman
(heide herkiesbaar). Tegenkandidaten
kunnen voor de vergadering ingediend
worden.

('. Xonierprogramma 1°70.

K). Rondvraag.

11. Sluiting.

Namens het VVV-bestuur,

A. E. van Arkel, voorzitter
C l . W. Eijerkamp, sekretaris

penningmeester

Enkele tips voor een
onvergetelijke
Moederdag

Setter Laine
pullovers en vesten

Hollandia
onderjurken en nachtkleding

Jorzolino
haclscts, kcukensets en heclsets
enz.

Idealu
zakdoeken in luxe verpakking

.. TTHSltfnt»

Joster
huishoucklusters /onder en me(
mouwen

K N NOC; VKK1. MEER
VERKRIJGBAAR BTJ

m mm M
RAADHUISSTR.. VOROEN

Waar moeder
blij mee zal zijn

— JAPON

MANTEL

REGENMANTEL

DUSTER

ONDERJURK

— INDIA-SJAAL

Modieu/e eadeaus

Een taart hoort er bij
Banketbakkerij J. WIEKART

Volop keuze in

DAMESTASSEN EN
PORTEMONNAIES
EEN PRACHT CADEAU
VOOR MOEDERDAG

B. Lammers
Hurt*. Gallécstraat 32 - Telefoon 1421

MOEDERS HOUDEN VAN LEZEN

GEEF DAAROM MET
MOEDERDAG EEN
BOEK OF POCKET
Ook een mooie sortering in
POSTPAPIER, ALBUMS ENZ.
Ook voorradig meerdere hoeken
over de bezetting, voor oud en
jong.

Boek- en kantoorboekhandel

FA HIETBRINK
Vorden - Telefoon 1253

Zomer weg 21, Drempt
bij Doesburg (Gld.)
Niet bellen, maar komen

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Tuinliefhebbers van Vorden
Voor verzorgen en aanleg van
tuin en plantsoen.
Levering van alle soorten strui-
ken, bloemen, sierheesters enz.

Tevens spuiten van onkruid en
ontgroenen van paden.

HET HOGE 50 - TELEFOON 1962
J. VENEMA 't Lagenk 52, Laren
telefoon 05730-2478

10 MEI MOEDERDAG
JAWEL!

Wij maken voor u

pracht taarten
de prijs bepaald u zelf, f 6,- f 7,50
f 10,- f 15,- en hoger

Mooie cakes
heibben we ook leuk opgewerkt
met opschrift 'voor moeder'.

Ben pracht sortering

bonbons
in mooie dozen hebben we voor
u in voorraad.

Houdt moeder veel van

krentenbrood
die kunnen we ook in alle prijzen
voor u bakken en leuk opwerken!

Ook ons krentenbrood
is echt lekker

Bestelt u tijdig?

MOEDERDAG

Veel extra's voor u en haar in deze bonte

reeks van moederdag aanbiedingen!

Vanaf nu, tot zolang er voorraad is.

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN:

Koffiekan koper^verchroomd, naadloos 39,— 29,50

Personenweegschaal 'Tornado' 39,95 26,50

Koffieservies 'Melitta' 9-delig 24,75

Medicijnkast zware uitvoering 33,— 75,50
Rolveger 18,95 11,95

Pedaalemmer met dekor 9,95

Isoleerkan televisiekan 13,95 9,95

Koekepan 'Skultuna' krasvast teflon vanaf 8,—

Blikopener 'Sesam' 7,50 6,95

Huishoudtang roestvrijstaal 3,95
Gas sudderplaat 3,45 2,95

Koelkast- of lunchdoos 2,10 7,25
Wijnglazen 6 stuks gilde 'leerdam' 8,10 6,95
Kop en schotels 3 stuks in kadoverpakking 8,50 6,95

ELEKTRISCHE APPARATEN:

Bakoven 72,50

Haardroogkap 'Philips' 54,- 49,95

Ventilatorkachel 2000 watt met snoer 48,50 42,50

Handmixer Tornado' 59,50 35,75

Koffiezetautomaat 'Philips' 49,95 34,50

Koffiemolen met echt maalwerk 'Tornado 47,50 32,95

Messenscherper 'Erres' 23,75 79,95

Strijkijzer lichtgewicht 'Tornado' 34,50 79,95

Koffiemolen 'Philips' - 'Tornado' 76,50

Theclicht schakelbaar 73,95

WASSEN:

Zij die een prettige werkkring
zoeken, kom eens praten bij

Brandenbarg
Want wij zoeken

MEDEWERKSTERS
VOOR ALLE AFDELINGEN

(ïoed loon.

Inliehtingen:

Industrie weg Vorden - Telefoon 1465
's avonds na 18.00 uur B. Siebelink,
Hertog Karel van Gelreweg 30, Vorden

Grote keuze

in allerlei prijzen!

Mbl VOETBED

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

345,
549,
748,

345,
510,

350,
999,

198,
219,
199,
553,
179,
168,

449,—

1099,

799,

698,

549,

499,

149,

299,

485,

498,

Volautomaat C.C. 1000 'Philips'
Wasautomaat kombinatie 'Erres'
Volautomaat 'Erres'

Volautomaat 'Philips'

Volautomaat 'Marijnen'

Centrifuge 2800 toeren

Droogtrommel 'Philips'
Droogtrommel A.E.G.

Droogkast 'Thermia'

KOELEN-VRIEZEN-KOKEN:

Koelkast 'Marijnen' tafelmodel 150 Itr

Koelkast 'BBC' kastmodel 170 Itr

Koelkast 'Philips' tafelmodel 140 Itr

Diepvrieskist 'BBC'
Fornuis 4 plaats met snelkookplaat

Vaat wasmachine 'Philips'

TELEVISIE-RADIO:

Tafelradio 'Telefunken' met FM
Draagbare radio 'Philips'

Draagbare radio 'Philips'
Stereo radio 'Telefunken'

Platenspeler 'Philips'

Platenspeler 'Telefunken'
Grammofoonplaten Stereo langspeel

Bandrekorder 'Telefunken' kompleet

Bandrekorder 'Philips'
Televisie 61 cm beeld vanaf

TUIN ARTIKELEN:

Motorgazonmaaier elektrisch Black en Decker 729,—

Motor gazonmaaier 'Wolf' vanaf 288,—

Heggeschaar elektrisch Black en Decker 99,— 79,—

Graskantsnijder 13,95

Hark twaalf tands met steel 8,25

Gereedschaphangcr 9,20

Klimplantrek hout 5,95
Bloembak plastik 80 cm 5,10

Grasschaar 5,50

249,

299,

229,

399,

299,

799,

159,—

179 —

159,—

475,—

159,—

129,-

4,95

349,—

399,-

499,—

9,95

5,60

5,30

3,98

3,50

3,20

Rustig winkelen - Ruime parkeergelegenheid

EEHS VDRDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46



Woensdag 6 mei 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 5

Heden .nam de Heer tot zich onze lieve vader
en grootvader

LAMBERTUS SMEENK

weduwnaar van J. Duijts

in de ouderdom van 83 jaar.

Arnhem: J. F. Zomerhuis-Smeenk
M. F. J. Zomerhuis

Antieke, Martin en René

Vorden, 4 mei 1970
'De Wehme'

Correspond.-adres: van Goghstr. 8, Arnhem

De rouwdienst wordt gehouden vrijdag 8 mei
om 10.00 uur in 'De Wëhme' te Vodden,
waarna de begrafenis om 11.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden zal
plaats hebben.

Heden ging vredig van ons heen mijn dier-
bare vrouw

FRBDERIKA WILLEMINA WECK

in de ouderdom van 76 jaar.

G. Haverkamp

Vorden, 5 mei 1970
Ruurloseweg 31

De crematie zal plaats vinden 9 mei om H.35
uur in het crematorium te Dieren, Aula 2.
Voor belangstellenden vertrekt 15 min. voor
aanvang van de plechtigheid een bus vanaf
het GTW-station via het spoorstation naar
het crematorium.
De overledene is opgebaard in de aula van de
Verenigde Ziekenhuizen, Coéhoornsingel te
te Zutphen.

Bezoek van 11-12 en 16-17 uur.

Voor moeder de grootste keus

'T IS ZOEKEN
NAAR EEN NAALD
IN EEN HOOIBERG

- -T •• -

Zoekt U maar niet langer.
CRISTALL heet de schoen,
die zo gemakkelijk aan de
voet zit en zulke leuke
vlotte modellen heeft.

vanaf ff 19,95

U bent bij de tijd met

de mocleschoen met voetbed

vanaf f 28,95

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

TENNIS EN BADMINTON

KACKKTS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SI IORTS

KOK.IKS EN

HALLEN

V/apen- en sporthandel

Martens
leeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Een taart hoort er bij
Banketbakkerij J. WIEKART

ENKELE SUGGESTIES

VOOR EEN GESLAAGDE MOEDERDAG!
Tornado mixer met ophangbeugel 38,75
Tornado haardroogkap met statief (72,-) 49,50
Tornado keukenmachine (117,50) 69,95
Tornado maalwerkkoffiemolen (47,50) 34,95
Tornado mixer met kom (79,50) 54,95
Bloemenmedaillon 9,95
Prullebak-opvouwbaar 2,65
Poetsdoos zeer handig 1,95
Koelkaa^ezen per set van 4 stuks (7,55) 6,10
Medicijmotst leuk gedekoreerd 18,95
Afdruiprek 3,25
Houten dienblad 55 cm x 40 cm 3,95
Kleerhangers plastik bekleed 1,25
Kleerha^fctrs met nagels 1,45
Kleerhangers skai bekleed 1,70
Kleerhangers lak-4iippe kleuren l ,60
Glasservies Leerdam 30-delig f 52,50 nu f 34,95
Portglazen 75 cent per stuk

Solu - Brabantia ~ Tornado - Tiger ~ G/as - Porcelein - Aardewerk
Boldoot - Kunstnijverheid - Byoux

KOERSELMAN
WINKELCENTRUM - TEL. 1364

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Pedicure
steunzolen

G. WuWnk-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

VLOERBEDEK-
KING

^inyl op vilt 2 m breed
per vierkante meter
nu slechts ƒ 4,75

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Bijeenkomst PvdA
Hoe nuttig het is dat inwoners in staat gesteld wor-
den klachten en wensen te uiten, bleek tijdens de
zgn. 'wens-in klaag-in' bijeenkomst die de afd. Vor-
den van de PvdA in café de Zon ihield.
Wat te denken bv. van een bewoner van het Hoge
die bepaalde dagen van de maand de kinderen niet
buiten kan laten spelen vanwege de stank:, terwijl
de ratten vrij spel hebben. De buurman van hem
heeft nl. nog geen kloset maar een 'tonnetje'.
Eenmaal in de maand wordt de inhoud van de ton
leeggegooid achter in de tuin, precies op de grens
met de tuin van deze heer.
Mevr. v.d. Heide-Ploeg en de heer Koerselman,
die als raadsleden van de PvdA deze klacht ijverig
noteerden, stonden toch wel even verbaasd te kij-
ken dat zulke 'vooroorlogse' toestanden nog bestaan
in Vorden.
Het was overigens de tweede keer dat een der-
gelijke bijeenkomst door de PvdA werd georga-
niseerd. Hieruit bleek dat de inwoners van Vorden
die met bepaalde problemen zitten (huisvesting
enz.) nu niet direkt naar het gemeentehuis lopen,
maar eerder genegen zijn deze klachten en wensen
op een dergelijke avond aanhangig te maken. Dit
gezien de publieke belangstelling die voor deze a-
vond bestond.
Een der vragen luidde of de Gems niet bewogen
kan worden de butagasflessen en de propaan f l essen
op te slaan op het Industrieterrein. Een lid van de
Vordense brandweer vond het ml. maar een grie-
zelige gedachte dat er een dergelijk 'gasdepot' is
in de kom van het dorp. Komt er brand en het zaak-
je ontploft, dan zijn de gevolgen niet te overzien.
De fraktie kreeg op deze avond tal van moeilijk-
heden voorgelegd die uiteenliepen van parkeer-
gelegenheid op de Boonk tot slechte buitenwegen
in Delden, zodat men voorlopig nog wel even ver-
der 'kan met deze stroom van klachten en wensen.
Namens de fraktie van de PvdA zegde de heer
Koerselman de aanwezigen toe daar waar moge-
lijk is te helpen bij 'het zoeken naar oplossingen
van de problemen, wensen en klachten.

25 jaar in rijksdienst
De heer B. Bloemendaal herdacht donderdag 30
april de dag dat 'hij 25 jaar in dienst was als kan-
tonnier bij de rijksweg Vorden-Zutphen. Dit feit
werd met familie en genodigden in hotel de Zon
gevierd. Van de gelegenheid de jubilaris geluk te
wensen werd een zeer druk gebruik gemaakt.

Afscheid kassier Nutsspaarbank
Jongstleden woensdag 29 april heeft de heer J. W.
Klein Lebbink wegens het bereiken van de 65 jari-
ge leeftijd afscheid genomen als kassier - officieel
sekretaris-boekhouder - van de Nutsspaarbank.
Daar zijn gezondheid mede reden was voor het
neerlegen van deze taak, vond dit afscheid plaats
in de kleine kring van zijn naaste familie en de be-
stuursleden en oud-bestuursleden van de bank met
wie hij ongeveer 25 jaar heeft samengewerkt, eerst

VOOR MOEDER

wil vader het beste geven. Ook
de kinderen dragen met liefde
naar vermogen bij.
Een goede tip:

SIEMERINK's

HORLOGERIE
heeft de geschenken die u zoekt
in elke prijsklasse!

On~e etalage spreekt voor zichzelf, komt u
rustig binnen wij hebben de tijd voor u en
nullen u gaarne de kollcktie tonen!

Siemerink's
horlogerie

de

Voor haar:
meisjesjurkjes
laktasjes
vistramjasjes

blazers
blouses

truitjes

lange pantalons

Voor hem:
blouses
truitjes

lange broeken

korte broeken

jacks
vistramjacks

En dan die kleding
die graag de jeugd draagt!

Tengels, Latten,
Regels, Balkhout
alles uit voorraad

leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Tel. H86 - Vorden

Moederdag
KOM VRIJBLIJVEND

BIJ ONS RONDKIJKEN!
Wij zijn ruim gesorteerd in:

Luxe- en kunstnijverheidsart.

Huishoudelijke artikelen

Glas

Aardewerk

Gero Zilmeta

GEBR.BARENDSEN VORDEN

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

Een goed horloge is niet duur

en is voor moeder een welkom

cadeau.

PRISMA, CKKTINA, I 'ORTA

Siemerink's
horlogerie

als assistent van de toenmalige kassier meester
Schutte en vervolgens als diens opvolger.

De voorzitter van het bankbestuur notaris Rom-
bach, bracht de heer Klein Lebbink hulde voor het
vele dat hij in deze jaren voor de bank heeft ge-
daan en aan vooruitgang heeft tot stand gebracht,
naast het dagelijkse werk voor zijn boekhoud-
bureau en type kursussen.
Dat het inleggerskapitaal gedurende zijn beheer
haast vertienvoudigd is, spreekt boekdelen en het
in deze tijd gezette nieuwe bankgebouw mag er
ook wezen.

Het bankbestuur zal hem node missen en is daar-
om zeer gelukkig dat hij bereid is gebleken, als ge-
woon bestuurslid zitting te blijven houden, zodat
men van zijn waardevolle adviezen ook in de toe-
komst zal kunnen blijven profiteren, nu zijn da-
gelijkse taak wordt overgenomen door de waar-
nemend kassier de 'heer K. Duursma.

Aan het slot van zijn toespraak bood spreker na-
mens de bank, aan de heer Klein Lebbink een nieuw
bureau en aan mevrouw Klein Lebbink bloemen
en namens de Nederlandse Spaarbankbond aan de
scheidende funktionaris de zilveren erepenning we-
gens 25 jaar trouwe dienst, terwijl de heer Duurs-
ma hem namens het personeel van de bank een
schrijf map aanbood.

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN



Verloren: maandagavond
4 mei tijdens de Stille
Tocht polshorloge.
Wilma Leun'k
Nieuwstad 8 - Vorden

Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
IJssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Ruime sortering in haag-
planten, heesters, bomen
en konifercn enz.

Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel
Hengclose-
weg l
tel. 1283

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heten, in zwart en grijs

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

Voor al uw
tuinonderhoud en
nieuwe aanleg
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

Maak nu vast een af-
spraak voor het voorjaar
voor de aanleg van uw
tuin of het onderhoud
daarvan!
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

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

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
IJssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

GROENE KRUIS VORDEN
d'aarne nodigen wij alle leden uit
voor de jaarlijkse

algem. ledenvergadering
op donderdag 14 mei 's avonds
om 20.00 uur in het wijkgebouw.

A ( J E N DA:

1. Opening-

2. Notulen.

3. Verslag penningmeester .

4. BesttJtirsverkiezing. Af t redend de heer

1). Luichies (niet herkiesbaar).

5. Rondvraag ,

h. Sluiting.

Concordia
HENGELO GLD

D O N D K K D A C ; 7 M K l
HEMELVAARTSDAG

Dansen
Muziek:

THE SPITFIRES
ZONDAG 10 MEI Muziek:

THE EVENING STARS
2 bars geopend

SFEERVOLLE VERLICHTING
Aanvang 19.00 uur

EEN V O R D K N S TROMMELTJE VOL

bonbons
OM MOEDER TE C J E V E N

Banketbakkerij J, WIEKART

Denkt u aan
Moederdag ?

U weet niet wat te
geven ?

Laat u door ons
adviseren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Moederdag
sportieve en exklusieve
geschenken
een greep uit on/e kollektie

ZOMERPANTALONS
SHORTS
TRUITJES
VESTTEN
SWEATERS

ZOMERPARASOLS
WINDSCHERMEN

in diverse kleuren
VELDBEDDEN (opvouwbaar)
KAMPEER- en TUINSTOELEN
M K l'A L S E R V I E S

Wapen- en sporthandel

edr doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

?T Jeugdsoos Jeugdsoos Jeugdsoos Jeugdsoos %
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HEARING
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Zaterdagavond om 8 uur wordt ieder-

een die belangstelling heeft voor de "3

JEUGDSOOS

verwacht in het Geref. Jeugdgebouw.

Jullie komen toch!!
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o

l
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O
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45 JAAR

NUTSFLORALIA
Opgave van stekplanten
voor kinderen en ouderen van de
buitenseholen bij de hooiden van
de 5 seholen vóór 14 mei a.s.
Voor volwassenen in het dorp
vóór 14 mei bij:

Mevr. v. d. Wey, Zutphenseweg 67, tel. 1400
Mevr. B. Groot Bramel, Ruurloseweg
telefoon 1351 en
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555.

De planten voor kinderen / . i jn
een mooie kleurige eolëus en een
vl i j t ig Liesje, kosten samen l,— -.
Volwassenen kri jgen een bladbe
gonia en een rose kaapsviooltje,
kosten samen 1,35.

Uitreiking planten voor kinderen 21 mei
's morgens op de seholen.
Volwassenen 21 mei 's middags van ha l t drie
tot halt vier in het Nutsgebouw.

sinds 1830

GEMS
METAAL-
WERKEN N.V.
VORDEN

Wie heef t interesse in de vervul l ing
van de tunktic:

ADMINISTRATIEVE
MEDEWERK (ST) ER

Uw werk /al bestaan uit het vcr /aine-
len en verwerken van gegevens welke
uit de fabr iek komen, een gedeelte
loonadministratie en lieht type-werk;
op een a fde l ing waar men met onge-
veer 4 mensen samenwerkt-

l let be/it van een mulo (mavo) diplo-
ma is wenselijk, doeh niet verplicht.
[Even tuee l kan halve dagen gewerkt
worden, indien u gehuwd xou /ijn. In
dat geval /ijn de werkt i jden in over
leg te regelen.

Ind ien u belangstelling heef t kunt u
ons schriftelijk of telefonisch benade-
ren.
Postbus 2, Vorden, te lefoon 05752-1540
na 18.00 uur 1)5752-19°]

Voor

Moedetdog,
hebben wij een ruime sortering in

JUMPERS
BLOUSES
VESTEN
ROKKEN
DUSTERS
NACHTHEMDEN

SCHORTEN
l f ANDWERKEN
BADDOEKEN
ONTBIJTLAKENS
ZAKDOEKEN

J^ÜIrtwCw^

Speciaal voor moederdag

SALONTAFELS

MARMER
slechts

f 195,-
incl. BTW

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

o Jeugdsoos Jeugdsoos Jeugdsoos Jeugdsoos J

MAAK VAN MOEDERDAG
EEN FEESTDAG!

hfstel ccn heerlijke

hors d'oeuvre of salade
het hele gc:in ;al er van smullen.

En dan nog een

fles goede wijn
c/? moederdag zal dan onvergetelijk zijn!

Voor bruiloften en partijen het aangctrc:cn .iJrcs

Hotel Bakker
Dorpsstraat - Vorden

WAAR ZOU MOEDER OP MOEDERDAG

DE VOORKEUR AAN GEVEN,

OM ZE TE VERRASSEN

AAN IETS PERSOONLIJKST

b.v. een leuke japon voor het a.s. seizoen

Een vlotte rok met een bijpassende blouse

Een deux-pièce om in te flaneren,

of een parapluie, duster, pullover, vesten, panty -
nylons in kleuren en fantasie

IN TEXTIEL GESCHENKEN

ccn uitgebreide kollektic voor ccn stralende /m>rc / r r

ALS EXTRA VERRASSING:

een keurig batist NACHTHEMD
z.m. met fleurige garnering

in de maten S, M en L
voor slechts f 9,95

H.LUTH
Nieuwstad

Alles met gratis hoef ijzer-zegels!

IN LEER EN NUBUCK

(boomschorsmotief)

Prijzen vanaf f 11,95 - Maten 36 t.ni. 47

WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoencnspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

MOEDERDAG
Maak moeder blij met oen f i j n cadeau !

Er xijn /oveel elektrische huishoudel i jke appara
ten van k le in tot groot waar moeder dolgelukkig
mee is.

Komt u eens kijken, wij demonstreren u
vrijblijvend

I . L H K T R O TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

P. DEKKER
Vorden - Telefoon 1253


