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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

^Kerkdiensten

ZONDAG 17 MEI ( I e PINKSTERDAG

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink (Pinksterjubel

ouders en kinderen)
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. Th. P. van Belzen (Openbare ge-

loofsbelijdenis)
19.00 uur ds. R. de Vries uit Neede

MAANDAG 18 MEI (2e PINKSTERDAG)
Hervormde kerk

10.00 uur ds. Th. P. van Belzen en ds. J. C.
Krajen'brin'k

Gereformeerde kerk
10.00 uur Herv. Geref. kerkdienst in de Herv.
kerk ds. J. C. Krajenbrink en ds. Th. P. v. Belzen
m.m.v. Klein Mannenkoor o.l.v. S. Kulsdom

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)

Zaterdag 16 mei tot maandag 18 mei 23.00 uur
Dr. de Vries.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Eerste en Tweede Pinksterdag: Zr. Stoop dienst.
Vakantie: zr. v. d. Schoot tot 25 mei 10.00 uur.
Spoedgevallen wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

Pinksterweekend 16, 17 en 18 mei van vrijdag-
avond 19.00 uur tot dinsdagmorgen 7.00 uur en
de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 u.: A. Harmsma, tel. (05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.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

Geboren: Johan K. H. z. v. K. Hietbrink en J. H.
Groot Jebbink; Jöhan W. z. 'v. F. J. Klein Nenger-
man en }. W. Oosterink; Jolanda H. d. v. J. H.
Zweverink en H. E. Lenderink; Mayckel G. Joh.
z. v. J. A. G. Reintjes en B. J. M Wolsing
Ondertrouwd: G C. M. Nefkens en D. G. Kreu-
nen; D. H. Roozegaarde en A. M. Weenk; H. J.
Hulstijn en J. Weenk.
Getrouwd: G. Hoetink en J. Jongman; D. C. On-
stenk en G. H. Meijerink; G. H. Hiddink en H. B.
Koren'blek; J. W. Hishink en G. J. Bosvelt.
Overleden: Lammert Klein Geltink, oud 60 jaar,
echtgenoot van J. Memelink.

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Plattelandsvrouwen van de Afd. Vorden hielden
met een 42-tal dames een uitgaansdag. Allereerst
werd een bezoek gebradht aan de Kroondomeinen
te Apeldoorn onder deskundige leiding. Verder
werd Utrecht aangedaan en werd het Centraal
Magazijn van de HEMA aldaar bezichtigd. Hier
kregen de dames te zien wat hier allemaal te koop
is. De dag werd besloten met een gezellig slot-
diner in de Bremer, Toldijk.

FILM AVONDVIERDAAGSE
In verband met de vele verzoeken zal de Avond-
vierdaagsefilm donderdag 21 mei nogmaals ge-
draaid worden, voor deelnemers, hun familieleden
en andere belangstellenden, die nog niet in de ge-
legenheid waren de film te zien. Het ligt in de
bedoeling de film enige malen achteréén te draaien
zodat de belangstelling enigermate gespreid wordt.
T.w. vanaf 7.30 uur elk half uur tot 9.00 uur in
hotel-café Bloemendaal (t.o. N.S.-station). Toe-
gang gratis.

n
Zaterdagavond werd in het jeugdgebouw achter
de Gereformeerde kerk een bespreking gehouden
tussen het voorlopig bestuur en enthousiaste jonge-
lui om te komen tot het vaststellen van enige con-
crete aangelegenheden aangaande het van start
gaan van de in deze gemeente opgerichte jeugd-
soos. Mede waren in deze vergadering aanwezig
afgevaardigden van het alhier gevestigde jeugd-
centrum in de persoon van de heer Geerken en van
de Gereformeerde jeugd de heer Rouwenhorst
(jeugdouderling). De leiding was bij de heer J.
Aartsen in goede 'handen.

De voorzitter deelde mede dat van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg bericht was ontvangen
dat deze dienst geen bezwaar had tegen het rnge-
bruiknemen van het koetshuis bij Huize Vorden
voor het houden van bijeenkomsten, terwijl ook
van de eigenares „De Renkumse Heide" te Apel-
doorn hiervoor toestemming was verleend.
Uit de bespreking bleek dat aan dit koetshuis nog-

al bezwaren kleefde aangezien hierin noch water,
noch licht, noch enig sanitair aanwezig was.
De heer Geerken zei dat van het Jeugdcentrum de
bergingsruimte voor genoemde soos in huur kon
worden verkregen met een oppervlakte van plm.
35 vierk. meter. De minimum leeftijd om als lid toe
te kunnen treden bedraagt 16 jaar. Verschillende
suggesties werden naar voren gebracht t.w. het
optreden van een leuk bandje, het maken van een
volksdansje, een dam- of schaakavond, een drop-
ping e.d. Verder was men van mening om ver-
schillende acties te voeren om vóór september a.s.
te kunnen starten.

Op voorstel van de heer Geerken werd besloten
om enige oudere personen in het bestuur op te
'nemen. Tenslotte werd algemeen goedgevonden
om zo spoedig mogelijk in zaal Smit, waarschijn-
lijk met een bandje, van start te gaan. Enige jon-
gelui gaven zich spontaan op om voor deze ge-
legenheid de zaal feestelijk te versieren.

25 jaar schoenmakerij Visser
Naar ons werd medegedeeld 'bestaat woensdag
13 mei 1970 de bekende schoenmakerij en herstel-
bedrijf van de heer H. Visser 25 jaar.

De heer Visser begon zijn loopbaan als schoenma-
kersknecht bij de heer Albers, schoenmaker, in de
Dorpsstraat. In mei 194^^a de Tweede Wereld-
oorlog vestigde hij zich op een eigen bedrijf aan
de Kerkstraat 3.

Helaas heeft de 'heer Visser het door hem opge-
bouwde bedrijf niet tot op heden mogen meema-
ken, door zijn overlijden^| 19 jan. '68. Zij.n zocxn
Arno nam van zijn vadJBet bedrijf over en weet
door zijn vakkundigheid steeds meer klandisie te
verwerven in het thans voor dat doel bewoonde
pand aan de Zutphenseweg 55.

Ter gelegenheid van dit heugelijke feit bestaat er
voor de kinderen van zijn klanten gelegenheid om
eens lekker in de aanwezige grabbelton te grabbe-
len, terwijl ook de bestaande klantenkring niet zal
worden vergeten.
Bij de vele gelukwensen die de schoenmakerij Vis-
ser ongetwijfeld in ontvangst zal moeten nemen,
voegen wij ook gaarne de onze.

„De Graafschaprijders"
De zgn. ,,Hemelvaartsrit" die de gezamenlijke mo-
torclubs uit Vorden, Dieren en Zutphen telkenjare
organiseren op Hemelvaartsdag trok ditmaal circa
80 deelnemers. De organisatie was in handen van
,,De Graafsclhaprijders" uit Vorden.

In de omgeving van Vorden hadden de 'h.h. Klein
Bri'nke, Wólshéimer, Koerselman en Van Ark een
interessante rit uitgezet, die de deelnemers beslist
enige moeilijkheden opleverden getuige de vele
strafpunten die men opliep. De lengte bedroeg 55
km. Naast de A-klasse was er ook een B-klasse,
t.w. een vereenvoudigde rit. Start en finish waren
bij café Schoenaker, waar de heer Klein Brinke na
afloop de prijzen uitreikte.

De uitslagen waren: A-klasse: 1. W. Hol, Zut-
phen; 2. P. Bruggemen, Hengelo (O.) ; 3. W. Mey,
Hengelo; 4. H. Huetink, Hengelo; 5. D. J. Tuitert,
Harfsen. B-klassc: 1. W. A. Wijngaards, Apel-
doorn; 2. A. Mulderij, Apeldoorn; 3. W. Wevers,
Doetindhem, 4. M. N. Bon, Apeldoorn; 5. G. J.
Koerselman, Vorden. De poedelprijs werd gewon-
nen door de heer G. J. Flemmg, Lochem. Tijdens
de rit hadden de deelnemers nog een puzzel op te
lossen waarvoor extra prijzen beschikbaar waren
gesteld. Deze werden gewonnen door J. Schoppink,
Enschede en H. Koldenhof, Apeldoorn.

JUNIORENCOMMISSIE „VORDEN" BOOD
KRENTEBROOD AAN
Ter gelegenheid van de geboorte van zoon Jan
Hendrik Willem bood de juniorencommissie van
de v.v. „Vorden" de fam. J. W. Goldstein-Bömer
een reuze-krentebrood aan. Deze geste viel zeer
in de smaak. De heer Goldstein maakt deel uit van
deze commisise.

Koffie voor gasten en gemeenteleden
Na de Pinksterdienst van 10.00 uur in de Herv.
kerk zal er (weer) koffie geserveerd worden in het
Catechisatie-lokaal naast de kerk. Gasten en va-
kantiegangers/sters ei^^ok gemeenteleden zijn er
hartelijk welkom. r^P Interkerkelijk Jeugdkoor
verleent in deze dienst medewerking.

Interkerkelijke dienst

Op de Tweede Pinksterdag wordt om 10.00 in de
Herv. kerk te Vorden gehouden een interkerke-
lijke Pinksterdienst. Een Klein Mannenkoor onder
leiding van de heer S. Kulsdom verleent dan mede-
werking.

Pinkster jubel
Op de Eerste Pinksterdag (zondag 17 mei) wordt
om 8.30 uur een Pinksterjubel gehouden samen
met de kinderen van de Zondagsscholen. Ouders
en kinderen en wie komen wil is er hartelijk wel-
kom. Er zal veel gezongen worden.
(Zie de advertentie in dit blad).

PUPILLENSPORTDAG
KRING STEENDEREN OP
„VORDEN" TERREIN

Zaterdag 20 juni is er feest voor de pupillen van
de Kring Steenderen. Op die dag zal er nl. op het
Gem. Sportpark te Vordeneen grote pupillensport-
dag worden gehouden, waaraan naar schatting
door 300 a 400 jongelui wordt deelgenomen. Deel-
nemende verenigingen zijn: Pax, Steenderen, Halle,
Zelhem, Zelos (Zelhem), Baakse Boys, Keyenb.
Boys en Vorden.

Op twee velden zal een indrukwekkend sportpro-
gramma worden afgewerkt, dat begint met het op-
marcheren van de pupillen met hun clubvlag. Hier-
na zullen de jongelui eikaars krachten meten bij
verspringen, hoogspringen, ingooien, penalty-
schieten, doelschieten, verschieten, hardlopen, bal-
techniek, touwtrekken, estafette, etc. Om half 10
zal het „feest" voor deze jongens (van 8—12 jaar)
beginnen, terwijl de prijsuitreiking is gepland om
l 7.00 uur. De organisatie is in handen van de pu-
pillencommissie van de v.v. „Vordeoi".

Vordense Honden Club
Hemelvaartsdag vond onder grote belangstelling
de traditionele Hondenvoetzoektocht plaats. Ook
nu was de tocht uitgezet in de fraaie bosrijke om-
geving van Vorden, wat zelfs deelnemers uit het
westen deed besluiten mee te lopen. De start was
bij café Eskes aan de Dorpsstraat. Voordat men

startte werd door dr. Harmsma een veterinair on-
derzoek verricht. De groepen werden beurtelings
in tegengestelde richting op het spoor gezet.
Van de deelnemers (sommigen hadden hun hele
familie meegenomen) waren er velen die de toc'ht
vlot uitliepen, waardoor er geloot moest worden om
de ereplaatsen.
Voorzitter Verkerk reikte de prijzen als volgt uit:
Hoofdprijs: Luimes uit Vorden. Wisselbeker voor
eigen leden: Schot uit Lochem. Beker Heinekens
Bier: Wiekart, Vorden.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

13 mei Herv. Vrouwengroep Linde
H mei Alg. ledenverg. VW 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 Avondvierdaagsefilm in hotel-

café Bloemendaal.
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 14.15 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.

Trix Horsting bracht vertier
De 14-jarige Trix Horsting wist vrijdagavond de
leden van de r.-k. Bejaardenbond gezellig bezig te
houden met 'haar ,,One woman s'how", die een ge-
heel aparte sfeer had en waarmede zij bewees over
veel talent te beschikken.
In de 'druk bezette zaal van café Arends aan het
Suikerland kregen de bejaarden van de bond di-
verse consumpties aangeboden, terwijl ook snoep
en rookgerei niet ontbraken.
De voorzitter, de heer Martens, wees er nog eens
op dat deze feestavonden in een behoefte voorzien.

Men wil wat voor de bejaarden doen, die deze
avondjes zeer op prijs stellen. Door de belangeloze
medewerking van mej. Trix Horsting, heeft men
nu weer een programmavulling gekregen en daar
is men haar dan ook zeer dankbaar voor.

Trix Horsting staat al vanaf haar zesde jaar op
de planken en voelt zich daar helemaal thuis, hoe-
wel ze nog studeert op de Mavo om daarna nog 2
jaar naar de Havo te gaan. Als ze daar is afge-
studeerd wil ze naar de school voor kleinkunst.

En omdat haar studie er niet onder mag lijden,
treedt ze alleen in de weekeinden belangeloos op
voor ouden van dagen en dergelijke groepen.
Haar zusters en broer verlenen haar alle mogelijke
steun.

Haar repertoire voor de avonden van de bejaarden
stelt ze zelf samen en ze schrijft teksten op be-
staande wijsjes. Naast Arnhem, Utrecht en Hil-
versum is ze ook in haar omgeving Vorden meer-
dere malen voor het voetlicht getreden en op 9 mei
had ze een auditie bij Lex Karsemeier. Naast zang
brengt ze ook met het grootste gemak verschillen-
de sketches en het platte Amsterdams gaat haar
even goed af als het echte Ernums. Dat ze veel-
zijdig was, bleek ook op de avond voor de Mal-
burgse bejaarden en toen ze het lied Glory, glory
alleluia bracht, werd dit massaal meegezongen,
waarmede bleek dat dit jonge meisje favoriet bij
het publiek was.

Verdraagzaamheid, vrijheid, verantwoordelijkheid zijn ook in onze ge-
meente onmisbaar. Stem daarom 3 juni a.s. V.V.D. lijst 2.
H. TJOONK - Mr R. A. v.d. WALL BAKE - D. J. BESSELINK - J. W. EMSBROEK

H. W. C. Haverkamp - Mw. H. F. G. Stenger-Torringa - A. Harmsma - G. J. Pelgrum - Mej. J. E. Dolleman - J. Dekker



Ibers
SUPERMARKT

presenteert voor de Pinksterdagen:

GOLDEN
JL WONDER

POTATO OF PAPRIKA

* CHIPS

*

NU SLECHTS

79
PINGO

Diepvries haantjes
pl.m. 1000 GRAM

Grote fles

Jus d 'O range

deze week

79

Herschi

UP DRANK

2 flessen

79

Herschi

GAZEUSE

'frambozen'

3 flessen

89

Unox

SMAC

van 134 voor

119

Unox

TOMATEN-
groentesoep

van 112 voor

95

3/4 LITERPOTTEN

Appelmoes
2 POTTEN VOOR

VlirloV 11UO

Insekten-
verdelger

4.25

ELKE 2e BUS

HALVE PRIJS

SOEP-

BALLETJES

2 blikjes voor

109

Unox

Frankfurter

knakworst ^

blik

179
A-

Rinse

appelstroop

beker

van 79 voor

59

Karvan
Cevitam

van 1950oor

169
^

^^r-

Literblik doperwten
EXTRA FIJN

5 Kwatta^feiChoc.repen
98

met gratis
1 gevulde

reep

500 gram

ZOUTE
PINDA'S

van 169 voor

149

500 gram PCD

roodmerk
koffie

van 375 voor

345

Maggi

kippesoep

2 zakjes

^^ ^"V

89

Literblik

PERZIKEN
o 1 |F»F»n

deze week

129
HERSCHI

Vruchtenlimonade
2 FLESSEN

200 gram

CHOCO-
LA AD J ES

nu slechts

119

Montalia

Italiaanse

VERMOUTH

per fles

298

Tanner
SHERRY

van 350 nu

298

Grote fles

SLASAUS

van 105 voor

89

Jampot

ZILVER-
UITJES

59

FRAMBOZEN OF

Zwarte bessen wij n
LITERKRUIK 189

Ze zijn er weer

Heerlijke

BUSKOEK

80

Heel kilo

Macaroni

voor

99

2 x 500 gram

Vermilelli

voor

105

Pak

350 gram

Zaanse Jool

89

Ovaal blik

Haring in

torn. saus

89

en fiuut
GOLDEN DELICIOUS

GEKOOKTE BIETEN

EXPORT TOMATEN

CHAMPIGNONS

BLOEDSINAASAPPELS

'Granny Smits'

HEERLIJKE HANDAPPELEN

500 gram 39

500 gram 119

200 gram 98

6 voor 98

efcen wy \
Dinsdag 19 mei

Bij aankoop van

500 gram

GEKOOKTE BIETJES 39

Woensdag 20 mei

Bij aankoop van

500 gram

GEHAKT

500 gram

ANDIJVIE

218

RUNDERROLLADE
per 500 gram vanaf

VARKENSROLLADE
heerlijk gekruid

per 500 gram vanaf

348

MALSE RIBSTUK

GELDERSE SCHIJVEN

Ons bekende
SOEPPAKKET

500 gram

3 stuks 98

2O8
FIJNE VLEESWAREN

HAM

BOERENMETWORST

VARKENSROLLADE

HEERLIJKE ROSBEEF

150 gram 99

150 gram 89

100 gram 119

100 gram 119

Bestel uw Pinksterrollade vroegtijdig



De Here verblijdde ons
met de voorspoedige ge-
boorte van een dochtertje
Jolande-Hendrika
(Yvonne)
J. Zweverink
H. Zweverink-Lenderirik
Vorden, 10 mei 1970
Deldensebroekweg 13

Met grote vreugde en
dank aan God geven -wij
u kennis van de geboorte
van ons zoontje
en broertje
MAYCKEL
Hij zal bij het H. Doop-
sel de namen ontvangen
Mayckel Geert Johan
J. A. G. Reintjes
B. J. M. Rein t j es-

Wol s in g
Heidi
Vorden, 9 mei 1970
Raadhuisstraat 26

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling die wij 11
april ter gelegenheid van
ons 40-jarig 'huwelijk
mochten ontvangen.
H. Wagen voort
H. W. Wagenvoort-

Olthof
Warnsveld, mei 1970
Dennendijk 8

Oma Eskes
bedankt ook namens 'haar
kinderen voor de zeer
grote belangstelling, de
vele bloemstukken, ca~
deau's en kor respon d entie
bij haar 80e verjaardag
3 mei ondervonden.
Vorden, mei 1970
De Horst 3, 'Bolderhorst'

Gezocht: rustig gelegen
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

Te koop: VW-1200
model '60 in prima staat
billijke prijs
F. J. Mengerink
Insulindelaan 19, Vorden

Ter overname aangebo-
den 2 stel garagedeuren
met kozijnen
tel. inl. 05752-1607, 15
mei van 18.00-22.00 uur

Te koop: eetaardappelen
L. H. Visschers, Galgen-
goorweg 6, Vorden
Tel. 1767

Jongensfiets te koop
Leeftijd 7-11 jaar
H. C. Stegeman, Ronde-
kampweg l, Vorden

Meisje 17 jaar, biedt zich
aan voor vakantiewerk
tijdvak half juli-half aug.
Brieven onder nr 6-1
bureau Contact

Te koop: konsumptie-
aardappden bij
G. J. Rossel
Deldenseweg 6

Te koop: eetaardappelen
Rode Ster bij
G. J. Bouwmeester
Onsteinseweg 9, Vorden

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Volop tomatenplanten
en vioolplanten
Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 54
tel. 1508, Vorden

Te koop: moderne haard
met 6 mud antraciet
samen ƒ 100,-
B. G. te Lindert
De Hanekamp 23
Vorden

I.v.m. opname in het
ziekenhuis van mijn
vrouw vraag ik een wed.
of een net meisje voor
de (huishouding.
H. Broyl, Rietgerweg 2,
Warken

En toch is.. Uiterweerd uw schilder
In plaats van kaarten

GERRIT HAIJTINK
en

\ JOHANNA RUITERKAMP

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te <geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats vinden op
vrijdag 22 mei om 10.15 uur ten ge-
meentehuize te Laren (Gld.).
Kerkelijke inzegening ioi de Ned. Herv.
kerk te Bardhem om 11.00 uur door
mej. Ds. Th. Barnard.

Mei 1970
Zwiep, L 64
Vorden, Giezenkampweg 2
Toekomstig adres: Zwiep L 64

Receptie na de kerkdienst tot 2.00 uur
in Hotel Meilink te Barchem.

SOKKK)^^

Adverteren doet verkopen

Je mag de lieve lente loven.
Je mag je benen hullen in

de nieuwe tintjes van de mode.
Je mag kiezen uit alle soorten.

Uit alle maten.
Van Danion mag 't.

Danion
nietzómaarpanties e

H.LUTH

Je mag
rust/t;
uitzoeken.

Nieuwstad - Vorden

< •>
"

l i

In plaats van kaarten
Op 16 mei a.s. 'hopen onze lieve ouders

J. BIELDERMAN
en
G. BIELDERMAN-BOERMAN

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.
Hun dankbare kinderen

ELLIE en HERMAN

Vorden, mei 1970
Margrietlaan 9

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Hotel Bakker, Vorden.

^^

Is de fiets waarop u rijdt
gelijk aan de welvaart
van deze tijd?

Zo niet,

koop dan gauw een nieuwe bij'.

fa KUYPERS
Telefoon 1393

Voor al uw tuinonderhoud
en nieuwe aanleg

BOOMKWEKERIJ-TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
ZUTPHENSEWEG 57 - VORDEN
TELEFOON (05752) H 64

ZONNIGE

TUINMEUBELEN

Klapstoelen

Relax stoelen

Parasols

Veertjes bedden

Tuintafels

Plastik draad stoelen

Kijkt u maar bij:

PIEDRO
STEUNSANDALEN

volop voorradig in
rood, blauw, beige en bruin

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 gr. karbonade

500 gr. gehakt

500 gr. verse worst

200 gr. boterhamworst

1000 gr. vet spek

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

IDDDD
OPENHEID

IN DE RAAD!

VOOR IEDEREEN!

STEM OP LIJST

n 3
JLJUUUU

Voor kinderkleding

GROOT en KLEIN

moet men bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

zijn

Architectenbureau VAN HOUTE - Vorden

wegens vakantie afwezig
van 15 mei tot 25 me*i.

Dringende boodsc'happen aan
De Steege 24, Vorden.

A.S. DONDERDAG
VRIJDAG EN ZATERDAG

Pinkster-reklame
Leuke DAMESSANDALETJES op blokhakje
in beige, geel en blauw
van ƒ 19,95 voor slechts

14.95
„'t Schoenenhuis"
(Fa Jansen) - Dorpsstraat • Vorden

2 pak Spar-koffie van 410 voor
Y2 LITER KOFFIEMELK van 112 voor . .
l PAK KOFFIESPRITS van 90 voor
l POT SPARJAM van 117 voor
3 PAKJES ZO-KLAAR-PUDDING van 117 voor .

I/VWWWWWWW*

. ... 354 l
98
69
98
98

99l fles Ranja van 120 voor
HAANTJES per kilo , 318
150 GRAM SNIJ WORST van 108 voor
2 BLIKKEN SPAR APPELMOES van 138 voor . .
2 FLESSEN SPAR SINAS van 136 voor
500 GRAM TOMATEN .

2 kuipjes Sun margarine voor

89
108
118
85

98

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREH BIJ DE KOQP

supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

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 dit 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



PROFITEER

VAN DE ZON!

Uw zaak:

Profiteer van onze
unieke kollektie

TUINMEUBELEN

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

KUIKENBROEDERIJ
GELDERLAND N.V.
VORDEN

G e v r a a g d :

jongen ot meisje
voor onze moderne broederij.

Leeftijd 15 tot 18 jaar.

Sollicitaties :

KUIKENBROEDERIJ GELDERLAND
N.V., VORDEN - Ruurloseweg 96

SUPRALUX
GROND-, MUUR-, GLANS- EN
STANDVERVEN VOOR BINNEN
EN BUITEN.

Zijn nog steeds van de BESTE kwa-
liteit en het GOEDKOOPST in prijs.

Waar koopt u zo n bus prima
glansverf voor

f4.90
Bij

Olde Meulle"
J. M. van der Wal 6 Zn

gediplomeerd drogist

is uw adres:

damesrokken
blouses
pullovers
vesten enz.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-15U

Vakmanschap moet er wezen
dat heeft schoenmaker!] Visser
reeds 25 jaar bewezen!

1945—1970
Schoenmaker!] VISSER

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Tot zaterdagmiddag 5 uur:

Grote plastik

TUINGIETER
met broes

voor f 4j

Grote verrijdbare

AFVALBAK
met deksel

voor ƒ 19,95

Roerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Gemeentelijk
partijprogramma
Binding-Rechts - Vorden

D
D
D
D

LUST 3
3 JUNI 1910

n
a

D
D
D
D
D

D

Bescherming van de individuele belangen, waardoor de menselijke
waarden voor iedereen, van lhoog tot laag, van rijk tot arm, be-
houden blijven.

Een zorgvuldig gemeentelijk financieel- en subsidiebeleid. Met het
geld van de gemeente dient zorgvuldig te worden omgesprongen.

Een krachtig verzet tegen 'het instellen vam HOGERE gemeente
belastingen.

Onze Middenstanders dienen in de gelegenheid te worden gesteld
om mede te dingen voor leveranties aan de gemeente, daar waar maar
enigszins mogelijk is; te dikwijls werden aankopen gedaan, werken
gegund met passering van ons eigen bedrijfsleven en Middenstand.

Geen belemmerende maatregelen tengevolge waarvan onze Midden-
stand, ons bedrijfsleven en de werkgelegenheid ter plaatse worden
gehinderd en zich niet vrijelijk kunnen ontplooien.

Bij de verdeling van de beschikbare woonruimte dienen de eigen
inwoners een prioriteitsrecht te hebben. De doorstroming dient
krachtig te worden bevorderd, opdat de Woningwetwoning be-
woond kan worden door hen, waarvoor zij bedoeld zijn, n.l. die
mensen, met een smalle beurs. Liberalisatie van de partikuliere huur-
woning zal hiervoor een middel bij uitstek zij.n.

Onderwijs, sport, openbare speelplaatsen enz. dienen door een ge-
zond vooruitstrevend gemeentebeleid te worden gesteund, met voor
iedere gezindte de meest absolute gelijkheid.

In deze gemeente een vooruitstrevend beleid in te voeren voor de
ontwikkeling van de rekreatie en kuituur waarvan de gehele be-
volking kan profiteren.

Een zorgvuldige kontrole op de uitkeringen ingevolge de Bijstands-
wet en een nauwlettend volgen van de benarde situatie in de Agra-
rische sektor.

Verbetering van ons wegennet, voordat de verkeersveiligheid in ge-
vaar komt en verharding van zandwegen, waardoor vele hard-
werkende mensen in het buitengebied uit de modder worden ge-
holpen, dienen een hogere prioriteit te verkrijgen.

Voor de jeugd dienen in deze tijd passende maatregelen en in-
vesteringen te worden gedaan, gezonde sportbeoefening dient be-
vorderd en gesteund te worden.

MAAR OOK:
Het ondersteunen van de van overheidswege genomen maatregelen
tegen gezagsondermijnende aktivitéiten.

Bent u het vorenstaande in grote lijnen met ons eens?

Bedenk dan: Stemmen is Burgerplicht
en
op Binding-Rechts juist genen t!Lijst!

BINDING-RECHTS IN UW GEMEENTERAAD ! ! !

Denkt u aan metselen of timmeren, nieuwbouw of
verbouw? En bent u prijsbewust?

KOOP DAN BIJ HET

Doe-het-zelf centrum
Zojuist weer ontvangen: enorme partij ASBESTBOARD
Let op de prijs: l t.m. 5 stuks ƒ 8,04 13 t.m. 30 stuks f 6,56

6 t.m. 12 stuks ƒ 7,14 31 en meer ƒ 6,43
prijzen per plaat (exclusief BTW)

BLAUWE ASBEST GOLFPLATEN tot 50 m2 ƒ 4,50 tot 120 m2 ƒ 4,25
121 m2 en meer f 4,20 (prijzen per m2, excl. BTW)

W ANDTEGELS vanaf 18 cent per stuk exclusief BTW
CEMENT vanaf ƒ 3,62 per zak, exclusief BTW
BETONTEGELS 30 x 30 cm afgehaald 53 cent per stuk
HARDBOARD-ZACHTBOARD vele afmetingen, uit voorraad leverbaar
KUNSTSTOF KEUKENS nu reeds vanaf ƒ 195,- exclusief BTW

BALKHOUT 5 x 7 cm ƒ 1,02 5 x 10 cm ƒ 1,44
5 x 13 cm ƒ 1,78 5 x 1 5 cm ƒ 2,12 6,5 x 16 cm f 2,83

prijzen per strekkende meter, excl. BTW

PANLATTEN 38 cent per meter

PANLATTBN, iets afwijkende maat, 25 cent per meter (beide excl. BTW)

Verder leveren wij alle bouwmaterialen:
zand, grint, stenen, gasbeton, gresschalen, pannen, rioolbuizen, plastik dak-
goten, wastafels, closetpotten, koperen buis, kranen, douchekrancn, spiegels,
tyleenbuis, enz. enz. alles tegen sterk verlaagde prijzen.

BEHANG tijdelijk een belangrijke korting

VEEGVASTE MUURVERF per emmer a 4 kg slechts ƒ 2,95

U vraagt gewoon niet mis!

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

VOOR

sportpantalons
pullpolo's

shorts
weekenders

is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Pinksteren 1970
Diensten in de Herv. Kerk
te Vorden

Ie PINKSTERDAG: 8.30. u. Pinksterjubel.
De kinderen van de ZONDAGSCHO-
LEN komen vóór half 9 eerst met de
LEIDING in het Catechisatie-lokaal en
gaan dan samen zingend de kerk in.
10.00 uur Pinksterdienst onder leiding
van Ds. Kraijenbfink, m.m.v. Interker-
kelijk Jeugdkoor. (Koffie na de dienst).

2e PINKSTERDAG: 10.00 uur Interkerke-
lijke Pinksterdienst o.l.v. Ds. v. Belzen
en Ds. Kraijenbririk, m.m.v. Klein
Mannenkoor.

We nodigen u hartelijk uit de 'diensten mee
te maken !

H.H. VARKENSFOKKERS

Wilt u uw zeugen niet veel te vroeg met
versleten beenwefk opruimen, laat dan uw

ligboxen, kraamhokken en zeugkooien
voorzien vaai een

Indiana-rubbervloer
Doe als vele fokkers reeds voor u hebben

gedaan.

A. R. WAGEN VOORT - Stalinrichting
V o r d e n Telefoon (05752) 1259

Sportmode 70
MET NIEUWE LEUKE

MODELLEN GEMAKKELIJKE

VRIJETIJDSKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffcndi

Zutphenseweg - Vorden

Ze zijn startklaar!
Onze PRACHTIGE SERIE

bromfietsen
Dealer voor Vorden e.o.

van Zündapp - Kreidler Sparta
Mobylette - Torn os - Motom.

Prijzen vanaf f 419,-
• Ook voor een gebruikte brommer uw

adres.

Bromfietshandel KUYPERS
TELEFOON 1393

Hoed u voor bederf!
De zomer nadert

Een koelkast of
diepvrieskist

is de OPLOSSING.

Wij hebben ze voor u in diverse
grootten en modellen én prijsklassen

LOODGIETERSBEDRIJF

f J | WILTINK
Het Hoge 26
Telefoon 1656

Landelijk erkend gasfitter



Donderdag 14 mei 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 6

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

45 jaar Nutsfloralia

Ja, reeds zoveel jaren houdt deze Nufsafdeling
zich bezig met het aankweken van liefde voor
bloemen en planten; tienduizenden stekplanten zijn
in de loop der jaren uitgereikt en het opkweken
hiervan heeft evenzoveel malen aan bloemenlief-
hebbers en -liefhebsters grote vreugde verschaft.
Ook de cursus in bloemschikken staat al vele ja-
ren in 'het middelpunt van de belangstelling van
velen. Om de woorden van een cursist aan te ha-
len: U leert met bloemen toveren.

Als bekroning van de diverse activiteiten organi-
seert Nutsfloralia elk jaar in september een bloe-
mententoonstelling die er zijn mag. Hier zijn de
resultaten van 'de bloemsohikcursus te bezichtigen
in de vorm van opgemaakte vazen, bloemstukken,
droogboeketten, enz.; de opgekweekte stekplanten
worden hier tevens tentoongesteld en bovendien
prijken hier vele ingezonden planten en bloem-
stukken. Al met al is Nutsfloralia zeer actief en
niet uit de Vordense samenleving weg te denken.

Toont ook u uw belangstelling en begin met het
bestellen van enkele stekplanten. U zult er geen
spijt van 'hebben.

'De Snoekbaars'

Tot dusver waren de leden van de Vordense hen-
gelaarsver. ,,De Snoekbaars" genoodzaakt hun vis-
lijntje uit te werpen in het Kanaal bij Eefde, de
IJssel of in een klein gedeelte van de Baakse Beek
nabij de IJssel. Met andere woorden ca. een kilo-
meter of vijf van huis.

Het ziet er nu echter naar uit dat de hengelsport
binnenkort dichtbij huis beoefend kan worden. Al
enkele jaren zijn wij bezig om het visrecht te krij-
gen van de Baakse Beek, aldus vertelde ons de hr.
J. Koster, voorzitter van ,,De Snoekbaars". Door
de werkzaamheden aan de Beek kon dit zijn beslag

Daniëla
de nieuwe, de 'altijd pas' panty

EN KA SCHEER ƒ 2,-

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Flamingo
LICHT- EN KLEURECHT

BEHANG
Reeds vanaf ƒ 2,40 per rol.

* Gereedschap en plaktafel in bruikleen.

Desgewenst thuisbezorgd.

DROGISTERU „De Olde Meulle"
J. M. van der Wal 6 Zn

gediplomeerd drogist

In onze. afdeling winkel hebben wij
plaats voor een

VERKOOPSTER

LEER LI N G-VER KOOPSTER

Wanneer je interesse hebt voor het vak
huishoudelijke artikelen en apparaten,
is dit de kans.

Door dagelijkse omgang met deze arti-
kelen en de mo^fcikheid van kursussen,
valt er veel te r^ren.

Er wordt ook medewerking verwacht
bij de inkoop en organisatie.

U kunt inlichtingen vragen aan de zaak
of een afspraak maken.

Telefoon (05752) 1546 toestel 11.

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

nog 'niet krijgen. Wel kregen we destijds de toe-
zegging dat de vergunning t.z.t. kon worden af-
gegeven. Toch mocht ,,De Snoekbaars" samen met
de hangelaarsverenigingen uit Zutphen en Henge-
lo (Gld.) in een bepaald gedeelte van de Baakse
Beek vissen, nl. dat gedeelte waarover Baron van
Hackfort het visrecht 'had. Genoemde verenigin-
gen hebben toen contact met elkaar opgenomen om
te proberen ihet visrecht te krijgen van 'het gehele
gebied van de Baakse Beek, waarbij de 'henge-
laars ver. uit Lichtenvoorde werd ingeschakeld als
directe belanghebbende.

Met het Waterschap van de Baakse Beek hebben
we een huurovereenkomst aan 'kunnen gaan voor
de tij'd van drie jaar. Tegen die tijd zijn nl. de
werkzaamheden voltooid en zijn ook de zuiverings-
installaties in Ruuflo en Lichtenvoorde 'klaar, zo-
dat ,,schoon" water aanwezig is. Wij zijn nog 'n
stapje verder gegaan en 'hebben (de 4 verenigin-
gen) het Watersdhap van de Berkel en de Baakse
Beek verzocht, het zojuist genoemde viswater te
mogen inbrengen bij het Pootvisfonds van de Ber-
kel, aldus de heer Koster. De beide Waterschap-
pen zouden dan met slechts één Pootvisfonds te
doen hebben. Ons voorstel viel in goede aarde
zodat er vanaf heden alleen het Pootvisfonds De
Berkel is. Bij dit Pootvisfonds, waarvan de heer
Koster tevens voorzitter is, zijn ca. 10.000 henge-
laars aangesloten.
Het wachten is nu nog op de Kamer van Binnen-
visserij die moet nl. haar goedkeuring hechten aan
het huurcontract van huurder en verhuurder. Wij
verwachten dat deze goedkeuring binnenkort af-
komt, aldus de heer Koster. De totale oppervla'kte
van het beschikbare viswater in de Baakse Beek
bedraagt 40 a 50 ha. Bij het Pootvisfonds wordt
een bepaalde waarborgsom gestort. Onze leden
moet ik er wel op wijzen dat ze zich fatsoenlijk
gedragen aan het Viswater. Geen vernielingen aan-
richten etc. Tot nu toe is alles altijd vlot verlopen
en hebben we nooit klachten gehad.

raisdevieien
U begint uw buitenlandse reis
natuurlijk bij de Raiffeisen-
bank. Wij kunnen u alle
vreemde valuta leveren. Ook
zorgen wij voor uw reis-
cheques en een gecombi-
neerde bagage- en reison-
gevallenverzekering;
onmisbaarvooronbezorgd |
en veilig reizen. Overigens
wij regelen alle zaken die
met uw reis te maken
hebben. Dat is de uitge- :
breide service van de .ï$
Raiffeisenbank. Méér
inlichtingen vindt
u in onze brochure.

DRAAGBARE RADIO
PHILIPS AM-FM PORTABLE
MET MINIATUUR-TECHNIEK

• Betere geluidsweergave

• Extra grote betrouwbaarheid

• Zeer laag batterijverbruik

• FM-band, lange- en middengolf

van ƒ 219,- tijdelijk voor ƒ 179,-

ƒ199,- „ ƒ159,-

Draagbare radio's
al vanaf . . . f 39,95

RADIO - TELEVISIE

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

Wanneer het mogelijk is, verzoeken wij u vriendelijk

uw kopie voor een advertentie of stukje nieuws nooit

aan twee zijden te beschrijven, aangezien dit organi-

satorisch moeilijkheden met zich meebrengt.

Een Levi's „Crimper'
moet je knopen

Want dat is de originele blue
jeans, die je één maat groter
koopt. Daar ga je mee onder de
douche. Of je duikt er mee in
zee. Krijg je tenminste een broek
die precies zo „op maat" voor
jou gemaakt is, als een schilletje
voorin appel. Alleen moet je
'm wlpknópen. Want Levi's
maakt nou wel zo'n krimpende
broek. Maar krimpende ritsen
bestaan niet.

Levi^pauss dealer:

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

HAAL DE LEVI'S BROCHURE
70

Shomporal
nu uw VLOERBEDEKKING

SCHOON met de ECHTE

• Elektrische tapijtreiniger g r a t i s in
bruikleen.

DROGISTERU DROGISTERIJ

'De Olde Meulle'
J. M. VAN DER WAL & ZN.

Gedipl. Drogist

Wanneer nu de zuiveringsinstallaties in Ruurlo en
Lichtenvoorde klaar zijn, zo ging de heer Koster
enthousiast verder, dan kunnen we er toe overgaan
pootvis uit te zetten. Hierbij is een bedrag gemoeid
van ƒ 20.000,-— en het is begrijpelijk dat het wa-
ter eerst „schoon" moet zij,n alvorens de vis ge-
poot wordt.
Eén ding moet me nog van het hart. De Technisch
ambtenaar van de Visserij Inspectie, de heer Van
Meppelen-Scheppink, zijn wij zeer erkentelijk. De-
ze heeft ui. steeds nuttige adviezen uitgebracht bij
de besprekingen met het Waterschap, aldus de hr.
Koster. Wist u overigens dat de hengelaarsver.
,,De Snoekbaars" de plaatselijke huisartsen dank-
baar is? Op doktersadvies (overspannen, etc.)
zijn er nl. verschillende mensen gaan vissen om
d.m.v. de hengelsport weer helemaal tot zichzelf
te komen ! Eindelijk voorjaar

voor handel en industrie
Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 • Vorden • Telefoon 1404

Blaupunkt radio en televisie - Fa Bredeveld
Eerste klas reparatie-inrichting , Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 3813



VRIJDAG 15 MEI VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR - ZATERDAG 16 MEI VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR - RUIME KEUS!

HENGELSPORTZAAK |\ L W W El R^} ZUTPHENSEWEG 53 - VORDEN - TEL. 1318

achter de dierenspeciaalzaak - ruime parkeergelegenheid

PINKSTER-
AANBIEDING!

pullovers
'ARADE
'AARDE

Concordia - Hengelo G
TWEEDE PINKSTERDAG

dansen
Orkest HET GELDERS KWARTET
met zang van Diny Snijders.

• TWEE BARS GEOPEND

• SFEERVOLLE VERLICHTING

3 BADDOEKEN BRENGEN
DE PRIJS OM ZEEP!

Ze drogen u kurkdroog. Ze hebben
een lurex sierdraad en zijn van 100°/o
katoen. Ze zijn er in vier verschillen-
de kleuren. En ze kosten per stuk
(normaal) 4.95. Dus bijna 15 gulden
de drie. Vandaar uw verrassing om
te horen dat ze NU kosten,

per 3 stuks f

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN
Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

WIJ GAAN MET

vakantie
VAN 18 TOT EN MET 25 MEI.

H E R E N K A P S A L O N

P.Sietsma •
DORPSSTRAAT TELEFOON 1984

Bent u VOOR hogere SUBSIDIES??

Dan bent u TEGEN moeders portemonné ! !

Want: DE KOEK IS OP ! !

Nog meer SINTERKLAAS spelen
betekent

verhoging plaatselijke
belastingen

LIJST 3
BINDING-RECHTS
wil met gemeentegelden even zorgvul-
dig omgaan als u met uw huishoudgeld.

daarom lijst 3!

SIMCA1301
Een representatief succesmodel van Simca.
Voornaam uiterlijk en een comfortabel interieur.
Zeer economisch in gebruik en altijd bed rijf szeker.
Een uitgebreide en vrijblijvende proefrit zal u
overtuigen.

Autobedrijf

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

Telefoon 1256

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE !N

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling die wij 25
april ter gelegenheid van
cwis 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

B. Wagen voort
G. J. Wagenvoort-

Sloëtjes
Vorden, mei 1970
Riethuisweg 2

Te koop: zware biggen.
J. W. Wesselink,
't Elshof

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Eetaardappelen te koop
bij A. Korenblik
Maalderinkweg 2
Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567^

KTTIYS

Weldadige schoen-
tjes voor veel ge-
bruikte en mode-
minnende voetjes

Wullink's
schoenhandel

VORDEN

SCHILDERSBEDRIJF V. D. WAL - T HOGE

Denk aan de a.s. feest-
dagen!

VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
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
heren, in zwart en grijs

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

Vrijdag 15 mei staan wij weer op de markt
met een zeer grote sortering

koekjes - cake

koeken - krentebrood

rozijnenbrood - soesjes

chocolaterie en

suikerwerken, enz., enz.

Te veel om op te noemen en alles weer tegem de laagste prijzen.
Speciaal voor de voorjaarsmarkt en de a.s. Pinksterdagen.

FA T. W. BRETHOUWER
AALTEN

Tweede Pinksterdag

VORDEN l —

aanvang 14.30 uur

K O E L K A S T E N

met veel ruimte en een

lage p r i j s

Koelkast „A.E.G"
kastmodel

inhoud 200 liter ƒ 425,

Koelkast „B.B.C."
kastmodel

in'houd 170 liter ƒ 299,

Koelkast „A.E.G."
tafelmodel

inhoud 150 liter J 260,-

Koelkast tafelmodel
inhoud 140 liter ƒ 239,

U KUNT ZE ZIEN IN ONZE

WINKEL EN SHOWROOM

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

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

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-
KALVEREM
voor het mesthok

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommclschuddcrs
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

IJstaarten met verse
slagroom en vruchten

vanaf ƒ 3,50

Gaarne vroegtijdige be-
stelling voor de
a.s. feestdagen!

IJssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Vrijetijds kleding

voor heren en jongens

jacks

pullovers

pull polo

weekenders

pantalons

enz. enz.

Zie etalage!

Verkrijgbaar bij:

fafSchoolderman
•̂̂ f̂ĉ  \if\r\r\nrt-Ki A x» l M I - i i i » * ivVOORHEEN A.G.MELLINK

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT

TI W
* «• T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN


