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Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG l NOVEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. Ribbink uit Halle Jeugddienst
19.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
Lied van de week - van de zondag Psalm 100 v. l

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. G. Marseille te Amsterdam

19.00 uur ds. J. G. Marseille te Amsterdam

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond l l 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
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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 feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theckdeur bellen met spoedrecepten.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Marja, dochter van J. A. Roeterdink en
J. A. Rothman.
Ondertrouwd: H. Klein Nagelvoort en J. B. Kuis-
dom; P. H. Emsbroek en J. G. Koerselman.
Gehuwd: J. W. B. Thiele en E. W. M. Jansen;
E. E. Eykelkamp en J. M. A. Hubers.
Overleden: Geen.

Voetbalprogramma
Het programma van s.v. Ratti is als volgt: Afd.
weekend als volgt uit: Sp. Kotten l—Vorden 1;
Vorden 2—DEO 2; Diepenheim 2—Vorden 3;
Vorden 4—Zutphania 3; Vorden 5—Pax 4.

Het programma van de s.v. is als volgt: Afdeling
zaterdag: Zelos 4—Ratti 1; Ratti 2—DZC 3; af-
deling zondag: Steenderen 3—Ratti 2.

„De Graafschaprijders"
Zaterdag werd voor de 8e keer in suksessie de
zgn. Oost-Gelderlandrit gehouden, een betrouw-
baarheidsrit die telkenjare wordt georganiseerd
door de motorclubs uit Harfsen, Lochem, Vorden
en Hengelo Gld.
De deelnemers aan deze rit, onder wie de bijna
voltallige equipe die heeft deelgenomen aan de
Motorzesdaagse in Spanje, kregen de ca 160 km
lang niet cadeau want het parkours eiste veel van
de rijders. Vooral de zandafgravingen bij Almen
kostte de deelnemers vele s t ra fpunten . I.n totaal
gingen 161 deelnemers van start in Harfsen.

Via Laren, Lochem toog men naar Vorden waar bij
café Schoenaker een rustpauze was gepland. Hier-
na vertrokken de renners via Hengelo, Vorden,
Almen weer terug naar Harfsen. Naast vele bos-
paden, zandwegen die ,,genomen" moesten wor-
den, werden de rijders bovendien gekonfronteerd
met de circuits van de motorclubs in Vorden, Hen-
gelo, Lochem en Harfsen. Het eerste gedeelte van
de rit telde 26 uitvallers terwijl in het tweede ge-
deelte 14 renners de strijd moesten staken.

Necl. Roode Kruis
Het was maandagavond jl. een komen en gaan in
en van de bijzondere landbouwschool aan de Hen-
geloseweg van donors voor bloedafname ten be-
hoeve va>n hun medemensen. Het Bloedplasmako-
mité had weer voor een goede organisatie gezorgd
zodat er een vlotte doorstroming van donors ont-
stond van 7 tot 9.30 uur.
Hulp werd ontvangen van de Roode Kruiskolonne
uit Zutphen en een team van het centraal labora-
torium uit Amsterdam. Van de 490 opgeroepen
donors zijn er 287 opgekomen een percentage dus
van 59 procent.
Het komité Bloedplasma is zeer erkentelijk voor
deze mooie opkomst en dankt alle donors harteli jk
voor hun medewerking.

Opbrengst kollekte
De opbrengst van de in deze gemeente gehouden
kollekten ten behoeve van de Nationale Reclas-
seringsaktie en va,n het Protestants Interkerkelijk
Thuisfront (PIT) was respektievelijk ƒ 2.213,15
en ƒ 1.300,—.
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Heden donderdag
29 oktober

FEESTELIJKE
OPENIN§
van onze nieuwe zaak
voor woninginrifhting
en textiel

Aarte nodigen

wij u uit,

heden (donderdag)avond
tussen 18.00 en 22.00 uur

onze nieuwe zaak te bezichtigen!

Fam. Helmink
EHBO afdeling Vorden
Onder voorzitterschap van de heer J. }. van Dijk
hield de afdeling Vorden van de EHBO haar
jaarvergadering. Penningmeester Boers kon dit
jaar weer een klein batig saldo melden.
Uit het jaarverslag van sekretaresse mevrouw Te
Slaa-v. d. Kooi bleek dat de afdeling Vorden thans
77 leden telt waarvan 64 met een geldig diploma.
Het aantal malen dat door verenigingen een be-
roep op de EHBO werd gedaan was ook dit jaar
weer groot, daarnaast kon vele malen eerste hulp
bij ongelukken worden verleend.

In Zutphen zullen dit seizoen een aantal bijzondere
lezingen worden gehouden waarvoor op de ver-
gadering al een flinke belangstelling bestond. Op
4 januari zal de heer Sinnema uit Zutphen in Vor-
den een dia-avond over EHBO-werk houden.

De nieuwe kursus met ruim 30 kursisten draait
goed en als er geen onverhoopte stagnatie op-
treedt zal er nog dit jaar examen kunnen worden
gedaan. De vaste oefenavond voor de leden is dit
jaar gesteld op de eerste maandag van de maand,
terwijl aaneensluitende herhalingskursus van plm.
8 lesavonden gepland is na de thans lopende kur-
sus. Teleac is van plan op de televisie een speciale
kursus EHBO te geven waar praktische lessen van
de afdelingen aan verbonden dienen te worden.

Welke mogelijkheden en moeilijkheden dit zal ge-
ven zal moeten worden afgewacht.
De juiste opbrengst van de kollekte kan nog niet

worden medegedeeld, daar nog niet alle lijsten zijn
afgedragen. Gehoopt wordt dat de 2.000,— ge-
haald zal worden. De heer Wolsing werd als de
„geestelijke" 'vader dank gebracht voor het vele
voorbereidende werk hieraan verbonden.

Het aantal verbandposten in onze gemeente kan
thans worden uitgebreid, terwijl de bestaande ver-
nieuwd en van draadspalken etc. voorzien worden.
Daarnaast ligt het in de bedoeling een twaalftal
verbandtassen aan te schaffen. Getracht zal wor-
den te komen tot een paar wedstrijdgroepen, die
de afdeling Vorden bij diverse EHBO-wedstrij-
den kunnen vertegenwoordigen.

Op l l maart 1971 zal de afdeling Vorden haar
twaalf en een half jarig jubileum herdenken. De
vergadering besloot dit niet geheel ongemerkt te
laten passeren, maar een gezellig samenzijn te hou-
den. De organisatie hiervan zal berusten bij mevr.
Sietsma en de heren Brinkering en Wolsing.

Zwemclub organiseert bosloop
De Vordense zwem- en poloclub Vorden '64 or-
ganiseert zaterdag 31 oktober de eerste Vordense
bosloop voor jong en oud. Er kan uit twee af-
standen worden gekozen nl. voor de drie of de vijf
kilometer. ledere deelnemer ontvangt een herinne-
ring aan deze bosloop.
Naar ons door de organisatoren werd medegedeeld
is deze bosloop meer bedoeld om de konditie te
testen.

Trimgroep van start
Ongeveer twee weken geleden nam de Sportkom-
missie te Vorden het initiatief om op zaterdag-
morgen te gaan trimmen. De oproep van de Sport-
kommissie tot de bewoners heeft tot nu toe geleid
tot 16 personen die onder leiding van de heer J.
M. Strijd aan hun konditie „schaven".

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Onder leiding van mevrouw M. M. Kruyff-Leys
uit Steenderen hield de afdeling Vorden van de
Bond van Plattelandsvrouwen in ,,'t Wapen van
Vorden" een diskussie-avond. In haar openings-
woord deed presidente mevrouw Jansen o.a. me-
dedeling over de najaarsvergadering in Apeldoorn
over diverse kursussen en de werkschuit.
Mevrouw Kruyf f hield hierna een lezing over het
onderwerp: Mens wees wijzer. Zij wees erop dat
een mens moet bijblijven in deze tijd die zo snel
verandert. Wil een mens wijzer worden, dan moet
hij aan zichzelf blijven sleutelen. Daar moet hij
wat voor over hebben. Dat kan door middel van
lezingen, lezen, kursussen etc. De buitenschoolse
opleidingen zullen in de toekomst overgaan naar
een intensief bestaan.

Na de pauze was er gelegenheid tot diskussie over
het gestelde onderwerp. Het bleek dat men van
mening was dat een mens nooit te oud is om te
leren. Bovendien zou men graag geïnformeerd
zijn over geloof, politie, abortus, druggebruik etc.
Samen werd bekeken waar men deze informatie
vinden kan. Er kunnen natuur l i jk omstandigheden
zijn die een rem zijn zoals bv. drempelvrees, leef-
tijdsgrens, gezinsomstandigheden. Maar als men
wil bijblijven is hiervoor een oplossing te vinden.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

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

Nieuwe voorzitter ARP Vorden
Tijdens de eerste ledenvergadering van de Anti
Revolutionaire Kiesvereniging te Vorden, stelde
de heer A. J. Lensel'ink zijn bestuursfunktie be-
schikbaar. Met grote meerderheid van stemmen
werd de heer E. van Ruller tot nieuwe voorzitter
gekozen.
De heer Ruller heeft voorheen aktief deelgenomen
aan het politieke leven in de gemeente Groningen
zodat de kiesverenliging in hem een bekwaam en
ter zake kundig bestuurslid heeft gekregen. De
vergadering besloot tevens tot een kontributiever-
hcuj ing, daar het tot nu toe betaalde bedrag al
een aantal jaren te laag is.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond besprak
de heer Ruller het onderwerp: AR waarheen gaat
ge? Een aantal leden en niet-leden keren zich hierin
tegen de koers die met name door de radikalen
gevoerd wordt. De heer Ruller kwam tot de kon-
klusie dat het beter is te luisteren naar wat aktieve
jongeren te zeggen hebben dan hen buiten de par-
tij te willen plaatsen. In ,,waarheen gaat ge" maakt
men de partij meer een doel dan een middel en het
is de vraag of dit in onze tijd, nu de partijvorming
veel minder duidelijk is dan vroeger, gewenst is.

Voor al uw keukenwensen

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

Schoolnieuws
Woensdag 4 november hoopt de Openbare basis-
school (dorp) weer het traditionele Hackfortfeest
te vieren. Dit van oudsher bekende feest voor de
leerlingen van de dorpsschool, dat gefinancierd
wordt uit de rente-opbrengst van een legaat, kan
tegenwoordig alleen nog geldelijk uit als de laags-
te klassen dit feit herdenken, terwijl vroeger de
hele school er een onvergetelijke dag van kon ma-
ken. Toch wil men deze dag niet afschaffen, te-
meer daar de nieuwe leerlingen, die het komende
jaar op school komen, tevens een eerste kennisma-
king met de grote school geboden wordt, omdat zij
uitgenodigd worden hierbij aanwezig te zijn.

Dezer dagen is de nieuwe Openbare kleuterschool
in gebruik genomen die gelegen is aan Het Jebbink.
De officiële opening van de school zal op een la-
ter tijdstip plaatsvinden. Het gemeentebestuur heeft
het verzoek van de ouderkommissie om aan de
school de naam ,,Het Kwetternest" te geven inge-
willigd. De nieuwe school kri jgt ook telefoon.
Hoofdleidster is mejuffrouw H. H. Verbeek, terwijl
de benoeming van een tweede leidster binnenkort
te verwachten is.



GROTE DOOS

SUPERMARKT
PRESENTEERT
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Lange Vingers
ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT

179
Utfc
SLAVINKEN

HACHEEVLEES
3 stuks ^7CÏ

300 gram l /O

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

500 gram

500 gram

nu 218
HAAGSE LEVERWORST

HAMWORST

SNIJWORST

GEK. GELDERSE aan stuk

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

200 gram 99

Nu is het de tijd om uw diepvries
bij te vullen

VOOR- EN ACHTERBOUTEN
TEGEN ZEER SPECIALE PRIJZEN

De kinderen zijn er dol op!
ZAK VOL

Spekken
VAN 79 VOOR

Herschi

FRAMBOZEN

GAZEUSE

3 flessen

89

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

79

Pico magere

CHOC.

DRANK

nu per fles

79

Handig mee te
nemen 12 Eu-

roflessen

Classe Royal
bier in doos

550

Literkruik

Frambozen-

bessenwijn

geen 225 maar

108

BIJ AANKOOP VAN 2 TUBES

tandpasta
i

1 pak van Weleen koekjes gratis!
2 grote blikken

SOEP-
BALLETJES

normaal 148

nu

119

Div. smaken

Geurts

JAM

nu per pot

79

Flesje

KARVAN

CEVITAM

geen 195 maar

169

Div. kleuren

KI-KI

SHAMPOO

grote flacon

89

en

met gratis

l gevulde reep

PROFITEER HIERVAN GROOT PAK 400 GRAM

Custard

BLANKE BLOEMKOOL 89

GOLDEN DELICIOUS 2 kg 89

HANDPEREN 2 kg 89

PRIMA KLEI-AARDAPPELEN 5 kg 109

GEKOOKTE BIETJES 500 gram 39

PANKLARE GROENE KOOL 500 gram 29

KOMPLEET BAMIPAKKET per stuk 109

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

SLECHTS ^^^^^^

No. 502

KOFFIEFIL-

TERZAKJES

80 stuks

89

Bruine of

witte

IJSCUPS

200 gram

79

Grote baal

KLEUTER-

TAAI

nu per pak

89

Bij ƒ 10,-

boodschappen

1 pak Nolen

SPRITS

25

Ze zijn er weer

Heerlijke

KERST-
KRANS J ES

per pak

69

3 stukjes KARNEMELKZEEP

met gratis 2 gastenstukjes

Profiteer hiervan
1 PAAR NYLONS geen 100 maar

AUGURKEN
3/4 literpot nu voor

De Ruyter CHOCAVLOKKEN
groot pak

Grote zak GEMENGD DROP
•V7*a*t 1 a ri «Tti*-» r-idv rr

125

69
1O5
RQ^j*y

79
HEERLIJKE GEKRUIDE

Speculaas
ANANAS
literblik deze week

PAK a 250 GRAM

Dit is goedkoop
HEEL KILO MACARONI

Literflacon STER AFWAS 98
elke 2e liter

119
99
49



Voor alle belangstelling
bij de geboorte van onze

SUSANNE
betuigen wij onze harte-
lijke dank.

H, J. Remmers
A. J. H. Remmers-

Schepping
Vorden, oktober 1970
B. v. Hackfortweg 39

Wij zeggen allen die 8
oktober voor ons tot een
onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt langs deze
weg onze hartelijke dank.

H. Bosman
M. Bosman-

Bogchelman
Vorden, oktober 1970
Nieuwstad 59

Voor de vele blijken van
medeleven tijdens de
ziekte en overlijden van
onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

Johanna Geltink-
Tennissen

betuigen wij onze op-
rechte dank.

Namens de famil ie ,
H. Arfman
J. A. Arfman-

Geltink
Vorden, oktober 1970
B. v. Hackfortweg 29

Een ieder, die nog een
vordering te goed heef t
van, of een betaling te
doen heeft aan mevrouw
Schuppers-Bekkenkamp,
gelieve zich zo spoedig
mogelijk te wenden tot
J. H. Schuppers, Het
Wiemelink 59, Vorden.

Tevens worden alle lid-
maat- en donateurschap-
pen van mevr. Schuppers-
Bekkenkamp opgezegd.

Te koop: / wasmachine
( langzaamwasser); cen-
trifuge (Miclc) en ccn
dekt. i'erfspuit Burgcss.
W. Oortgiesen, Almen-
seweg 39 a, Vorden

s

VOOR tiê

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Z-utphenseweg - Vorden

Te koop: Een :o goed als
nieini'e kolcnbijzetkachel
Insulindelaan 27 Vorden

Te koop: cementen ko-
lenkist inhoud plm. 10
mud; c/? kolen haard grijs,
tegen elk aannemelijk
bod. Vlogman, Nieuw-
stad 14 Vorden tel. 1321

Pension „Rhederdal" te
De Steeg ( tel . 08302-
5194) heeft momenteel
2 éénpers1, kamers vrij.
Inl. ook tel. 1510 Vorden

Gevraagd: Hulp in de
huishouding. 5-daagse
werkweek, zaterdags vrij,
g'oed loon. W. Elbrink-
Visser, Burg. Galléestr.
5, Vorden

Te koop: / ha snikerhie-
tenkoppen en roeraard-
appclen. Briefjes inleve-
ren voor 6 nov. a.s.
's avonds 8 uur.
Tevens -nog een g.o.h.
lange leren jas. W. A.
Eskes, Schoolweg 14
Vierakker, tel. 05754-434

Te koop t.e.a.b.: VW-
kampeerbus i.g.st. met
nieuwe motor, tubeless-
banden, voorzien van vol-
lediig uitneembare kam-
peerinbouw, grote impe-
riaal met dekzeil, binnen-
kachel en 2 reserveban-
den. Te bevr. v.a. vrij-
dag: Israël, Staringstraat
21, Vorden, telefoon
05752-1837

Gratis af te halen: 2 jon-
</r hondjes, prima waaks,
ratten- en mollenvangers.
G. J. Klein Ikkink, Blok-
huis, Wildenborch

• •

i TEUN SCHOTSMAN
en

l DINY STEEG E

••::
\\-
~~

hebben de eer, namens de ouders, kennis
te geven van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op donderdag 5 november om 13.30 uur
ten gemeentehuize te Hengelo Gld.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Herv. kerk te Hengelo Gld. door
de weieerwaarde ds. J. C. Krajenbrink
van Vorden.

l Hengelo Gld., B 29
l oktober 1970

Toekomstig adres: Prunushof 30, Velswijk,
Zelhem

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld.

:oooDto»oiomacK

ERIC E YK ELK AM P
en
JEANETTE HUBERS

hebben het voornemen 6 november a.s.
in het huwelijk te treden..

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 13.45 uur in de R.K. kerk te Kra-
nenburg-Vorden.

Vorden, Onsteinseweg l
Lichtenvoorde, Aaltenseweg 105
oktober 1970

Voorlopig adres: Onsteinseweg l, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
restaurant ,, 't Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114 te Vorden.

tmzKxwieii^^
Op dinsdag 3 november D.V. hopen
wij met onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

B. KORENBLEK
en

G. H. KORENBLEK-WONNINK

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Vorden, oktober 1970
Wildenborchseweg l 7

fejei6ococ»meieieieie$̂
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Inplaats van kaarten

Op maandag 2 november hopen onze
geliefde ouders

D. J. KORTEN
en
A. KORTEN-GROOT WASSINK

hun 25-jarig huwelijksfeest te herdenken. <

Dat zij nog lang voor elkaar gespaard
mogen blijven is de wens van hun kin-
deren en vader.

Diny . Martin • \
Henny
Opa

Vorden, oktober 1970
Het Hoge 20

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot
20.00 uur in café-restaurant , , ' t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

Donderdag 5 november a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders

D. NORDE
% en

G. NORDE-NORDE

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Dat zij nog lang gespaard mogen blij-
ven is de wens van hun dankbare kin-
deren en kleinkinderen.

M. }. Vlogman-Norde
B. G. Vlogman
H. Engbers-Norde
J. Engbers

Vorden, oktober 1970
Berend van Hackfortweg 73

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot
20.30 uur in café-restaurant ,, 't Wapen
van Vorden" te Vorden.

aemo*Doo£*)K**̂ ^
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Op dinsdag 3 'november a.s. hopen wij
met onze kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te %i
herdenken.

H D. HISSINK
en

i A. J. HISSINK-JANSEN

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Ras, Ruurlo.

Ruur lo , oktober 1970
Barchemseweg E 30

-;--:--:--:--:--:--:-:-;--:--;--;--;--:--!--:--:-;--:--;":-;--:-:--;- ^eseBse^e^

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds docltrcffcndi

Zutphenseweg - Vorden

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAG 2 NOVEMBER

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNEN-
BULT, aanvang 20.00 uur.

WOLLEN AaBe DEKENS

DOUBLÉ FACES
flanellen lakens, zuiver wol
180 x 220

92.50

H.LUTH

In ons bedrijf is plaats voor:

TWEE LEERLING-
WONING-
STOFFEERDERS
Wij bieden:

Prettige werkkring

l c klas vakopleiding

Goed loon

Voelt u wat voor ons mooie vak, solliciteer
dan voor 15 november bij

WONINGINRICHTING

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

DEZE WEEK SPECIAAL VOOR U
MEVROUW!

JOVANDA
STEUNKOUSEN

2e PAAR HALVE PRIJS

30 OKP WERELDSRAARDAG

Op de wereldspaardag ontvangt elke inleg-
ger gratis een aardige attentie.

Bovendien verstrekken wij op elk nieuw te
openen spaarboekje een premie van ƒ 5,—.

Nutsspaarbank

Dorpsstraat 15
Openingsuren:

dagelijks van 9.00-12.30 uur en 14.00-17.30 uur; vrijdagavond van
1^.30-20.00 uur

HERVORMDE KERK VORDEN

JEUGDDIENST
A.s. zondag om 10.00 ntir

Voorganger:
ds. Ribbink uit Halle

Thema:
„Zingen bevrijdt"
m.m.v. de Amio-Singers uit
Winterswijk.

N.B. Er is ook een dienst om 19.00 uur.
Voorganger: ds. J. C. Krajen'brink

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefooji 05751-204

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Oriënteringsrit
Buurtvereniging Delden

ro i>r Auto's en bromfietsen op
;<iterdag 31 oktober '.s uronds om
huif acht bij café 't Zwaantje

Alles voor de voetbalsport
CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAK-

KEN, ADIDAS SPORTSCHOE-

NEN VOOR TOPPRESTATIES

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Elk 2e blik erwtensoep 49
1 ZAK GILDA TOFFEE'S van 98 voor 89

REUZE BAAL CHIPS 79

; FLES SPAR CASSIS van 98 voor 89

GROTE SPAR ONTBIJTKOEK 79

2 ONS SNIJ WORST . . van 144 voor 729

l pak Spar koffie 199
HAANTJES PER KILO 250

GRIJZE DWEIL van 120 voor 98

FLES RANJA van 120 voor 99

2 KILO GOLDEN DELICIOUS IN DRAAGT AS . as

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS.SPAREN BIJ DE KOOP'

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



STOP!

voor de Vordense Sint Nicolaas-aktie!
enne...

daar komt nog een keer f 500,- bij
voor een reisje of besteed u het zelf maar!

* •

„^ -:^fff^}['^, • > -m 0

Als U met sparen begint
de Boerenleenbank f s

lJ** l J* l JLl ••altijd dichtbij A
Met vele spaarvormen, ruime openstellingsuren
en alle diensten waar U tegenwoordig een bank

voor nodig hebt tot Uw beschikking.

En de eerste kennismaking brengt U bovendien een extra voordeel.

Tijdens de Boerenleenbankspaaraktie
van 26 tot en met 30 oktober 1970

wordt op het boekje van iedere nieuwe soaarder,
die minstens ƒ 5,— inlegt, een premie • •

bijgeschreven.

Boerenleenbank
de banh r oor iederéén

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

Fruitteeltbedriji Medler
J. W. Lucassen, Ganzensteeg 2, tel. 6811

Verkoop van vers truit
op de bekende adressen

Alle rassen voorradig

Cox's
Ingrid Marie
Jonathan
Goudreïnetten
Lombaris
Golden Delïcious

naar
KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

Te koop: / hn knollen en
eetaardappelen Pimper-
nel. Fa E. en H. J. Par-
dijs ,, ' t Lange End"

Te koop: Biggen.
Joh. Wesselink, K r a n r n
burg

Wartels
Ringen
K arabij n haken
Manden enz.

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vord

DANLON
PANTY-NYLONI
Nylons die Ineens over-
gaan in een kort nauw-
sluitend broekje, in diverse
modetinten.

SUPPHOSE PANTY'S
in alle maten

PANTYNYLONS
vanaf l ,75

LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Voor goede
rijwielreparatie naat:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

iRisette
öonsBeööen

geen luxe, maar een heerlijke
warmte

ipisette
öonsBeööen

zijn licht van gewicht
hygiënisch en praktisch.

* * *

Daarom, verwen u zelf met een

iRisette
öonsBeö

Irisette donsbedden
en overtrekken

zijn in alle maten en dessins
voorradig bij uw Irisette-dealer

WONINGINRICHTING

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

PEUGEOT BROMFIETSEN
ZEER VOORDELIG IN PRIJS

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Tijdens < . / ; • kinderboekentreek van 31 okto-
ber - 7 noi'cmbcr krijg je GRATIS ccn t.>os-
sejucht hij het kopen van kinderboeken roor
ƒ 5,— of meer.

BOEKHANDEL FA HIETBRINK

A.S. ZONDAG

l NOVEMBER

dansen
met medewerking van het
orkest

THE WOODPECKERS
AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND



260
225
298
298
298

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. verse worst

500 gr. gehakt

500 gr. haaskarbonade
500 gr. ribkarbonade

500 gr. schouderkarb.

500 gr. doorregen vlees
275 - 345

500 gr. vet spek

200 gr. tongeworst

200 gr. boterhamworst
500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Sportief model met exclusieve ruitvoering, die
het sportieve karakter nog onderstreept. Als
bijzonder extra heeft deze jas gewatteerde
borststukken, waardoor de coupe toch ook een
zekere chic verkrijgt. Van zuiver wol in
4 kleuren.

198,-
Sportieve regenjas met vaste of uitritsbarc
„Borgvoering". In diverse, doorgestikte modellen.

ƒ 95,-

RAADHUISSTR.. VORDEN

Confectie*
iAMME bedr'if

Raadhuisstraat loa - Yordui - Telefoon 1971

Wij zoeken een handige

JONGEMAN
voor alle voorkomende werkzaam-
heden zoals opleggen, uitsnijden,
persen, eventueel monteren.

Liefst in bezit van rijbewijs.

Aanmelding dagelijks aan bedrij} Raadhuis-
straat 16 n. telefoon 1971 of 's avonds H. K.
van Gelre iveg \2. telefoon 1708

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4 : 12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

ISimcalOOOLS b.j.196S

1 Simca 1000 GL b.j. 1968

ISimca 1301 GLSb.j. 1968

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

84

bovenstaande Wagens, die door inruil wer-
den verkregen, worden onder onze vol-
ledige garantie verkocht,
ook altijd allé nieuwe Simca-modellen voor
een proefrit aanwezig

>ARADE
>AARDJE

Zuiver wollen
dekens

in e f f en , 2-kleurig of gedes&iaeerd

ZWARE KWALITEIT

TEGEN EEI^ICHTE PRIJS

'O x 220

49.75
2-persoons 19wK 240

69,75
Een kwaliteitsdekcn vindt u bij

DROGER
KAN HET NIET

Prachtige kwaliteitsbaddoeken voor
een ongelooflijk lage prijs.
Normaal 3.95 per stuk.
Nu gaat u voor deze fijne rulle
meerkleurige drogertjes 7 QC
betalen 3 stuks voor slechts ƒ •*)ü

H. LUTH
Nieuwstad - Vor

Beslist op onze volgende
parade-' nbieding letten

Te koop: 2 vicrdels van Te koop: g.o.h. Fuit
ccn dik bevlecsde jonge 600 b.j. '68; 's avonds
vaars. Veehandel na 6 u. Arfman, Wil-
Th. Zents, tel. 1924 denb.w. 21, tel. 6732

Deze treek (zolang de voorraad strekt)

CADEAUSET BUSSEN
5-delig met bloem, van 14,95 voor

9,95

Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Donderdag

500 gram varkens-
lappen 2,98
500 gram verse lever 1.50

Vrijdag en zaterdag
500 gram verse irorst 2,60
500 gram rundcrlappen 2,75
500 gram riblappen 3,98

Voor de boterham
750 gram ham 0.99
150 gram gebraden gehakt 0,68
150 gram pekelvlees 0.98
150 gram B. H. worst 0,68

Voorhouten v.a. 3,85
Achterbouten v.a. 5,20
zonder niervet

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

Donderdag 29 oktober 1970 - 32e jaargang nummer 30

Ongevallen
Vrijdagmorgen is op de Zutphenseweg te Vorden
een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een dode en
twee gewonden te betreuren vielen. Ongeveer ter
hoogte van bakkerij Hoornenborg botste een per-
sonenauto bestuurd door S. uit Amsterdam tegen
een stilstaande melkwagen. De naast de bestuurder
zittende mej. W. uit Amsterdam werd op slag ge-
dood. De bestuurder van de personenauto en de
bestuurder van de melkwagen werden gewond over-
gebracht naar de Verenigde Ziekenhuizen te Zut-
phen. De politie heeft de r.rak in onderzoek.
Op de Hengeloseweg te Vorden vond een aanrij-
ding plaats tussen twee elkaar tegemoet komende
personenauto's resp. bestuurd door S. uit Zelhem
en W. uit Hengelo Gld. Beide auto's werden f l ink
beschadigd.
Op de kruising Stationsweg-Wilhelminalaan te
Vorden vond een aanrijding plaats tussen twee
personenauto's resp. bestuurd door K. en W. uit
Vorden. De bestuurders werden licht gewond, de
beide auto's zwaar beschadigd.

Gelderse Mij van Landbouw
Voor een goed bezette zaal 'van hotel Bakker sprak
voor de afdeling Vorden van de Gelderse Mij van
Landbouw de heer W. J. Lokhorst, voorzitter van
de GMvL over het onderwerp: Landbouwbeleid.
Spreker begon met te zeggen dat er een grote be-
hoefte bestaat zowel in het binnen- als buitenland
om een goed landbouwbeleid te voeren. De inves-
teringen dienen verantwoord te geschieden. De
produktie van de landbouwprodukten is aan een
snelle groei onderhevig. Thans sluit deze produktie
zich aan aan de marktbehoeften.
Over het kultuurbeleid sprekende wees de heer
Lokhorst dat het doel van de EEG is het vrijhan-
delsverkeer onder de lidstaten te bevorderen. In
1957 nam Nederland een unieke positie in ten op-
zichte van de landbouw. Er bestaat in de verdrag-
staten een bijzondere inspanning om de landbouw
in hun eigen landen te verbeteren door a) de land-
bouw te moderniseren en b) door de produktie te
vergroten en c) door goed geleide gezinsbedrij-
ven in het leven te roepen. Spreker deelde mede
dat in Canada, welk land hij mocht bezoeken, het
grootste gezinsbedrijf bestaat uit 210 melkkoeien.
Verder dient men de belemmeringen aan de di-
verse grenzen weg te nemen. De produktie van de
varkenshouderij beloopt momenteel in ons land
8 miljoen dieren. Men dient aan een rustige uit-
breiding van de produktie aandacht te schenken.
In Frankrijk, aldus spreker, is men bezig om grote
maatregelen in het leven te roepen voor de agra-
rische bevolking.

In de bestemmingsplannen van de gemeenten en
van de provincies dienen mogelijkhed te worden
geschapen om de burgerbouw te weren en daardoor
de landbouwbedrijven het mogelijk te maken zich
uit te breiden. Ook dient met de Hinderwet reke-
ning gehouden te worden. De provincie kan met
haar streekplannen veel richtli jnen geven aan di-
verse bestemmingsplannen. Ook de wegenplannen
zijn voor de landbouw van groot belang. Verder
dient gedacht te worden aan de sociale maatrege-
len vo.ir de zelfstandigen en dient er werkgelegen-
heid te worden geschapen. De prijzen voor de
produkten worden grotendeels door de EEG vast-
gesteld.
Sprekende over het prijsbeleid sprak spreker over
de hoogte van de prijzen van de diverse produkten
en het uit de markt nemen daarvan. In de pluim-
veehouderij is volgens spreker wel een ontwikke-
ling gaande. De ruilverkavelingen dienen zo snel
mogelijk te worden doorgevoerd. Grote delen van
onze Gelderse Achterhoek hebben een agrarisch
karakter. Hierop kunnen dan met het voeren van
een deskundig grondbeleid grotere bedrijven wor-
den gebouwd of bestaande bedrijven worden uit-
gebreid, aldus de heer Lokhorst.

Adverteren doet verkopen

Gaat u mee a.s. zondag naar de
voetbalwedstrijd

KOTTEN 1 - VORDEN 1
Vertrek 13.15 uur vanaf marktpl.

Beatclub Turn
PRESENTEERT A-S.

ZATERDAG 31 OKTOBER

Aanvang 19.30 uur

ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG-VORDEN

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

28 okt. Ledenvergadering KPO in zaal
Schoenaker

28 okt. Ouderavond o.l. school dorp
29 okt. Ledenvergadering School met de

Bijbel, Het Hoge
29 okt. Feestelijke opening fa Helmink
29 okt. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
30 okt. Lezing Jong Gelre
31 okt. Oriënteringsrit buur tver . Delden

5 nov. Ouderavond Prinses Julianaschool
Wildenborch •

5 nov. Kringvergadering CBTB in hotel
Bakker

6 nov. Sport en spelavond Jong Gelre
7 nov. Prinsenbal van De Deurdreajers

in zaal Schoenaker
1 1 nov. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
l l nov. Ned. Bond van Plattelandsvr.
12 nov. Feestelijke ouderavond School m.

de Bijbel, Het Hoge
14 nov. Jubileumuitvoerinft Sursum Corda
14 nov. Sokkenbal Jong Gelre bij de Pauw

te Warnsveld
14-15 'nov. Vogeltentoonstelling ,,De Vogel-

vriend" zaal Schoenaker
18 nov. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
19 nov. Sport en spelavond Jong Gelre
19 'nov. Operette-avond o.l. school dorp
20 nov. Operette-avond o.l. school dorp
21 nov. Nutstoneelavond Hoveniers
26 nov. 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

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, P* W T II TVTCTTVT
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * «• J fS^iM 01*111T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN



Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Makel.- en assur.kantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

VERSE HAANTJES
munten uit door kwaliteit

Eieren 10 voor ƒ l ,—

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

Sk. Schwcincnparfüm
het ideale middel
tegen kannibalisme
bij varkens

KLUVERS
Zutphenseweg 53
Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

TEMPEX
ISOLATIE-

MATERIAAL
2-3-4 cm dik

plaatafm. 122 x 244

Volop uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Koedekkcn
Marktdekkcn

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Koehalsters
Ponyhalsters
Markthalsters

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

KEUKENKASTEN
iets beschadigd

nu slechts f 48 J5
normale prijs ƒ 75,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Koctouwcn
Staarttouwcn
Kocdcktouw
Staartleer
Raffia
Bindt ou w

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden

Raiffeisen-Spaarweek
f nog t/m 30 oktober

Tijdens de Raiffeisen-Spaarweek
verstrekken wij aan iedere nieuwe spaarder

een premie van f. 5,». Bovendien
wordt iedere bezoeker een aardige attentie aangeboden.

RA1FFEISENBANK
VORDEN

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

Wij hebben in ons bedrijf plaats voor enige jonge vaklieden
ter opleiding tot

KARNMEESTER EN
ASSISTENT-KARNMEESTER
Zij die reeds enige ervaring hebben opgedaan in de bediening
van apparatuur genieten de voorkeur.

Tevens vragen wij voor spoedige indiensttredinu

ERVAREN MONTEUR/MACHINIST
bij voorkeur met diploma F.N.Z. Moet autogeen en elektrisch
kunnen lassen en ervaren zijn in het aanleggen van water-,
stoom- en koelleidingen.

Ook kunnen wij nog enkele

HULPMONTEURS
plaatsen, die in ons bedrijf verder worden opgeleid.

Wij bieden u: ,
- goede salariëring - - woningen komen t.:. t. beschikbaar

vergoeding reiskosten - vakantietoeslag - - vrije werk-
kleding -- jaarlijkse gratifikatie -- opname in pensioenfonds
t.z.t. mogelijk -- 5-DAAGSE WERKWEEK

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen over opleiding enz.
te richten aan

<\Q/>
N K

Margarinefabrieken - Den Dolder

Belangrijke mededeling
Vanaf muancUiy 2 november zijn irc ireer als van-
oudsher

dit in s&tnenwerking met bakkerij Van Groningen
(Cc/ar on:e produktic wordt gebakken, :odat wij
weer een ruime sortering brood en h;inkct dagelijks
vers in voorraad hebben.

Door deze samenwerking zullen wij in staat z i j n u veel beter te
bedienen. Wij vragen daarom uw speciale aan or ons assor-
timent levensmiddelen. Wij willen u hiermede gaarne van dienst 'zijn.

J. W. HARTMAN
Ruurloseweg 34
Vorden

Machinefabriek en Handelsonderneming

KEUNE
Nijverheidsweg 4 (Industr ieterrein)
Vorden - Telefoon (05752) 1736

Door de gestadige groei van ons
bedrijf zoeken wi j :

EEN MONTEUR/ELEKTRICIEN
Wij bieden:

Gevarieerde werkzaamheden
Een goede teamgeest in een prettige
arbeidssfeer
Een goed salaris voor degene, die ;ijn
vak verstaat
Gunstige sociale voorzieningen
Een 5-daagse werkweek
Eventuele reiskostenvergoeding

Sollicitaties worden mondeling of
schriftelijk ingewacht aan boven-
staand adres.

Geeft u de voorkeur om buiten werktijd te
solliciteren, dan zullen wij u gaarne ontvan-
gen, na een vooraf gemaakte telefonische
afspraak.

HAGKFORTFEEST
OPENBARE BASISSCHOOL
DORP
op woensdag 4 november a.s.
's middags om kwart over één.

Nieuwe leerlingen die het komende school-
jaar voor het eerst de school hopen te be-
zoeken, worden hierdoor hartelijk uitgeno-
digd. Zij moeten voor l oktober 1971 de
leefti jd van 6 jaar bereikt hebben.

BLAUPUNKT
KLEURENTELEVISIE

Om c/c prachtige vormgeving

Om c/r perfekte l>ccldkwali-
teit

Om c/c parate r.crvice

Daarom moest u de modellen eens b e k i j k e n ,
een demonstratie bijwonen en een folder ko-
men halen.

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813

Onze speciaal
^m ^ «B «^ ^

weten alles van pasvorm
Zij adviseren u graag.

Korselet met
ritssluiting voor

zwaardere figuren;
alle elastische panden \\

van dubbel lycra, p
Cupmaten a t/m e.

In wit en zwart
ƒ62,50

«

Korsclct met
ritssluiting;

vormbchoudendc cups
metinvisinct.
Cupmaten aa t/m d.

\ In wit en zwart.
.

In marine en
transparose
/44>75

Qastunette
Omdat er geen vrouw is zoals u.

Adidas-„Rekord"
wit met groene banden, ca. 26,90
Adida*-„Favorit" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,50

M i

adidas
Wapen- en sporthandel

Mattens
kleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

KOOP NU VOOR STRAKS
LEUKE

kunstnijverheïds
artikelen

voor de helft van de prijs

(zie onze etalage)

WONINGINRICHTING

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


