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

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per num per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING
Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

Hervormde kerk
Goede Vrijdag 12 april:
10.00 uur ds. J. H. Jansen

7.30 uur ds. J. J. van Zorge
In beide diensten viering H. Avondmaal

Zondag 14 april (Ie paasdag)
8.30 uur ds. J. J. van Zorge

Paasjubel met de kinderen van de zondagsscholen
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

Maandag 15 april (2e paasdag)
10.00 uur Gemeenschappelijke dienst met de Gerefor-
meerde Kerk, ds. Th. van Belzen en ds. J. H. Jansen.

Gereformeerde kerk
Goede Vrijdag: 's avonds 7.30 uur ds. Th. P. v. Belzen
Eerste paasdag (14 april):
10.00 uur Th. P. van Belzen, (openbare geloofsbelijd.)
19.00 uur ds. P. H. Steenhuis uit Doetinchem
Tweede paasdag (15 april):
10.00 uur Gemeenschappelijke Herv.-Geref. kerkdienst
in de Hervormde Kerk te Vorden
Voorgangers: ds. Th. P. van Belzen en ds. J. H. Jansen

R.K. kerk dorp
Ie ri. 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
'ü zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van vrijdagmorgen 7 uur tot dinsdagmorgen 7 uur en
de komende week van 's avonds 7 uur tot 's ochtends
7 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566.

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.33 -9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00—18.30 uur.
Op zon- en feestdagen en vanaf 's avonds 18.30 uur tot
8.00 uur 's morgens vervoege men zich aan Molenweg 19
Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN TELEFOON (05752) 1541
Bij geen gehoor telefoon (05752) 1230 (bur. rijkspolitie)

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Fredrik Willem z.v. G. J. B. Kruisselbrink en
Joh. B. Debbink
Ondertrouwd: B. Rouwenhorst en B. E. Janssen; T. Brus
en A. H. Bennink
Gehuwd: H. J. Broekman en B. J. Korenblek
Overleden: Wassink, Marrigje, oud 82 jaar; weduwe
van J. Arfman

. . i
PALMPASENOPTOCHT

De leerlingen van de nutskleuterschool 'De Kroezestulp'
hebben vrijdagmorgen een palmpasenoptocht gehouden
onder leiding van de leidsters mej. Gijzen en mevrouw
Jansen. Vergezeld van de ouderkommissie vetrokken de
kleuters naar het bejaardencentrum 'De Wehme'. Hier
werden de kleintjes hartelijk ontvangen en kregen zij
een paasei. De direktrice van 'De Wehme' mocht uit de
handen van een der leerlingen een bos bloemen in ont-
vangst nemen. Hierna brachten de kleuters enkele leuke
liedjes ten gehore, hetgeen bij de bewoners zeer in de
smaak viel.

SCHOONMAAKWOEDE „BELOOND"

Dat de schoonmaakwoede nog niet is uitgewoed bleek
weer eens bij het vinden van een partij huisvuil in de
bossen nabij kasteel Hackfort te Vorden. De ijverige
schoonmaker werd prompt „beloond" met een proces-
verbaal.

OPBRENGST KOLLEKTE

De in onze gemeente gehouden kollekte ten bate van het
Leger des Heils heeft het mooie bedrag van ƒ 789,05
opgebracht.

EN NU ONZE BEURT

Nu het Stichtingsbestuur Jeugdcentrum al veel voorbe-
reidend werk heeft mogen doen is het nu de beurt aan
alle ingezetenen van Vorden om samen te zorgen voor
een goede financiële basis voor het Jeugdcentrum. Wij
achten het zeer gewenst, dat er voldoende ruimte komt
waar de jeugd steeds terecht kan voor sport en ont-
wikkeling. Hiervoor is speelruimte en vergaderruimte
nodig. Het plan wat het Stichtingsbestuur denkt uit te
voeren is voor genoemde doeleinden zeer geschikt.
Vanzelfsprekend is hiervoor geld, ja veel geld nodig.
Als wij allen, een ieder 'naar vermogen, hieraan bij-
dragen, kan het goed in orde komen. Nu kunt U daad-
werkelijk veel voor de jeugd doen. Het is noodzakelijk.
Laten wij dit samen in orde maken.
De ondergetekenden doen gaarne een beroep op U voor
een igift ineens en om donateur te worden van de Stich-
ting Jeugdcentrum te Vorden.

Van harte aanbevolen:

A. E. van Arkel. Burgemeester;
A. J. Lenselink, Wethouder;
G. J. Wuestenenk, Wethouder;
Ds. Th. van Belzen;
Broeder Canutus;
Ds. J. H. Jansen;
Rector Fans;
W. N. Lulofs, Arts;
G. J. Bannink, Dir. Chr. lag. landbouwschool;
G. H. Bekker, Hoofd R.K. lag. school;
G. W. Brinkman, Hoofd Openb. lag. school;
Mej. G. Disbergen, Dir. Chr. Landbouwhuishoudschool;
G. W. Hazekamp, Hoofd Openb. lag. school;
W. J. de Leeuw, Hoofd Chr. lag. school;
A. J. Zeevalkink, Hoofd Chr. lag. school;
J. W. Emsbroek, Dir. Gems metaalwarenfabriek;
M. Groen, Dir. Coöp. Zuivelfabriek.

„ALLEN IN TOUW VOOR JEUGDGEBOUW"
BALLONWEDSTRIJD VOOR SCHOOLKINDEREN

In de week avn 22 t.e.m. 27 april zal er in Vorden een
huis-aan-huis actie worden gehouden, ten bate van het
nieuwe Jeugdcentrum. De actie zal worden gehouden
onder het motto „allen in touw voor het jeugdgebouw".
Tijdens deze actie heeft het bestuur van de stiching
Jeugdcenrum een speciale attractie in petto voor de
schooljeugd van Vorden. Voor de laagste klassen van
alle lagere scholen zal er nl. een ballonnen wedstrijd
worden georganiseerd, die vermoedelijk 's middags 22
april zal worden gehouden (definitief bericht hierover
volgt nog). Voor deze wedstrijd heeft het bestuur enkele
fraaie prijzen beschikbaar gesteld.
Voorts ligt het in de bedoelj^^van het bestuur om in
de week van de aktie een .^Jfrmometer" in het dorp
te plaatsen die het 'aantal verworven donateurs zal aan-
geven en de hoogte van het ingezamelde bedrag. In-
middels is er reeds een postrekening geopend onder ruv
15 59 99 9. Ook kan men terecht bij de Raiffeisenbank
alhier.

Goede Beatavond op de Kranenburg
De beatmuziek is helemaal „in" op de Kranenburg.
„Turn" de nog jonge maar actieve beatclub, alhier pre-
senteerde zaterdagavond een voor deze streek unieke
beatavond, waar maar liefst 2 beatgroepen acte de pre-
sence gaven. Reeds tegen acht uur was het duidelijk
dat er dit keer weer een record aantal beatminmende
jongeren hier ontspanning kwam zoeken; er waren er
tegen de 500.
„Sun Set" uit Enschede kwam deze avond met een top-
pragramma van rythm and blues nummers. Deze groep
bestond uit Harrie Schwankhuizen (trompetist); Ben
Seelen (trombone); Dick Snaphaan (drums); Bep
Kamphuis (solo-gitarist) Toon Faulhaber (slag-<gitaar);
Hans van Veen (bas-gitarist); Ryer Velders (zang).
„Sun Set" is een snel opgekomen R. en B. Group, welke
veel in het Noorden des lands en thans bezig is met een
eigen plaat (l.p.) „Long Tall", een zijde ,Soul numbers"
en een R. and BI. muziek in de stijl van Cuby and the
Blizzards.
Zij zorgden deze avond ook voor een primeurtje, want
voor het eerst speelde men samen met een viertal Beat-
girls „The Informal Moving Girls". Heddy Simmelink,
Christie-Else Kluivers, Margie Klaarmond en Hennie
Deo jeugd was op een gegeven moment zo enthousiast,
dat verschillenden het podium opstormden en slechts
met moeite geweerd konden worden.

Tegen half tien „marcheerde" „Sun Set" af en kwam
het „Underer und Team" uit Lochem op de planken.
Deze Lochemse groep, speelt sinds een jaar in onder-
staande formatie: Hans Kreunen (orgel); Bert Ooster-
broek (slaggitaar en solo); Harrie Bleumink (drums);
Hennie Bos (bas-gitaar) en Peter van Bruggen zang.
Het is een new-jazz-Blues-group, met een geheel aparte
stijl t.o.v. de andere groepen uit deze omgeving. Binnen-
kort hoopt men met een eerste plaat (een single) te
verschijnen. De jongelui, die door geheel Nederland,
maar uiteraard ook in de omgeving optreden, vertelden
ons dat zij veel eigen composities spelen. Ze nebben ook
twee gedichten op hun naam staan o.a. „Mijn Pappie
is uit varen".
In ieder geval hebben zowel de Enschedese als de
Lochemse groep er toe bijgedragen dat het weer een
top-avond voor de beatminnende jeugd is geworden,
mede dank zij de voortreffelijke organisatie van beat-
groep „Turn" met haar manager Raymond Fleming
uit Lochem.

Men hoopt zaterdagavond 11 mei a.s. de volgende avond
te presenteren; dan komen „The Honeste Man" uit
Enschede. We twijfelen er niet aan of ook dan zal de
jeugd niet verstek laten gaan!

LAND. RIJVERENIGING 'DE GRAAFSCHAP'

Enkele leden van de landelijke rijvereniging 'De Graaf-
schap' hebben zaterdagmiddag in Ruurlo deelgenomen
aan streekwedstrijden van de Koninklijke Nederlandse
Federatie van Landelijke Rijverenigingen. Onze plaats-
genoot de heer B. Wagenvoort heeft met zijn paard Gu-
manda tijdens deze wedstrijd met goed gevolg de dres-
suurproef BI afgelegd, alsmede de zgn. Caprilliproef.
Op zaterdag 20 april.zal op het terrein nabij de Wien-
tjesvoort eveneens een dergelijk puntenrijden plaats-
vinden. Hier zullen dan zes kandidaten uit Ruurlo hun
proeve van bekwaamheid proberen af te leggen, terwijl
waarschijnlijk ook de niet geslaagde deelnemers van j.l.
zaterdag aan de start zullen verschijnen!.
Tweede paasdag organiseert 'De Graafschap' voor haar
leden een zgn. snipper jacht waaraan dus geen vossen
en honden te pas komen. De start van deze snlpperjacht
is 's morgens om tien uur bij de Wientjesvoort. Er staan
voor de leden van 'De Graafschap' nog meer sporteve-
nementen op het programma. Zo zal men op zondag
28 april deelnemen aan een cross te 's Heerenberg, ter-
wijl ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de rij-
vereniging in Varsseveld ot^weede pinksterdag de leden*
van 'De Graafschap' daar j^pieens aanwezig zullen zijn.

1STE AVOND VIERDAAGS CE VORDEN

Op 5, 6, 7 en 8 juni a.s. wordt er door de Gym. ver.
Sparta een avondvierdagse georganiseerd. Diverse voor-
bereidingen zijn reeds getroffen, wij hopen U de vol-
gende keer meer uitgebreid in ons blad te informeren
betreffende wandelsport in het algemeen en een avond-
vierdaagse in het bijzonder.

NUTSBIBLIOTHEEK, VORDEN

In verband met Goede Vrijdag is de uitlening van de
boeken nu op donderdag 11 april. De openingstijden zijn
gewoon zoals op vrijdag (zie advertentie).

GESLAAGD

Te Utrecht slaagde onze plaatsgenote mej. I. Siebelink
voor het diploma medisch analyste.

Op de DEVA-vakschool te Almelo slaagde onze plaats-
genote A. Pelgrum voor het diploma beroepsétaleuse.

TWEEDE PRIJS
Bert Stegeman, werkzaam bij Kleermakerij Aartsen, be-
haalde op de Nationale Beroepenmanifestatie in Utrecht»
een tweede prijs met zijn aldaar vervaardigd Sport-
colbert.

BUURTVERENIGING JULIANALAAN

Onder voorzitterschap van de heer Welsing hield de
buurtvereniging „Julianalaan" in café Bloemendaal haar
jaarvergadering. Tijdens zijn openingswoord wenste de
voorzitter de heer J. Fleming en Frans Stijl, die in het
ziekenhuis te Zutphen zijn opgenomen, van harte beter-
schap toe. Ook dankte hij voor het medeleven dat hij
zelf heeft ondervonden tijdens zijn opname in het Aca-
demisch Ziekenhuis te Utrecht.
De verslagen van de sekretaris en penningmeester wer-
den onveranderd goedgekeurd. Tot leden van de kas-
kommissie werden benoemd mevr. Stijl en mevr. Wol-
sing. Bij de bestuursverkiezing werd het aftredende lid
mvr. Pardijs bij acclamatie herkozen. In plaats van mej.
A. Burgers, die zich niet meer herkiesbaar stelde, werd
gekozen mevr. Burger.
Besloten werd de feestmiddag voor de kinderen te hou-
den op 15 of 22 juni en de jaarlijkse feestavond op 15
of 22 november in zaal Smit. Ditmaal wederom onder
auspiciën van de heren Stijl en Burger met medewer-
king van de Favorita's. Voorts wil het bestuur contact
opnemen met de leden om te zien of er belangstelling
bestaat voor de Avondvierdaagse die op 5, 6, 7 en 8 juni
te Vorden zal worden gehouden. Voorts werd in over-
weging genomen een soosavond te houden met een
kaartcompetitie. Verder zijn er plannen om, wanneer er
geen ijs is, om met de kinderen uit de laan naar de
kunstijsbaan te Deventer te gaan.

AANRIJDING

Vrijdagmiddag om kwart over een wilde een bestelauto
komende uit de Dorpsstraat, linksaf de Stationsweg in-
rijden; een achterop komende personenauto, die zojuist
bezig was te passeren, reed de voorste wagen in de flank
maar zwenkte na deze botsing weer naar rechts, waar
een op een parkeerhaven staande personenauto even-
eens werd geramd. Persoonlijke ongelukken deden zich
niet voor, de drie auto's werden ernstig beschadigd.

KOLLEKTE VOOR MISSIECLUB

Op de bruiloft van het bruidspaar Berendsen-Bremer
kollekteerde de missieclub van broeder Canutus ofm het
mooie bedrag van ƒ 57,36 bijeen. Een en ander ten bate
van de missionarissen.

Telefunken - Nordmende
ra&ö en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon, 3813

ONTSPARING

Aan het postkantoor en het daaronder behorend ressort
werd ten dienste van de rijkspostspaarbank over de
maand maart ingelegd een bedrag van ƒ 67.900,63 en
uitbetaald ƒ 75.565,57.

DE GESCHIEDENIS VAN PALEIS 'HET LOO'

Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in de
zaal van 't Wapen van Vorden, de heer G. Vogel uit
Apeldoorn. Na het zingen van het bondslied verwel-
komde de pres. mevrouw Klein Brinke-Gotink naast de
aanwezige leden, de spreker.
Verrijkt met prachtige dia's vertelde de heer Vogel over
de geschiedenis van het paleis 'Het Loo' en het daarbij
behorende park. Uitgaande van het ontstaan van 'Het
Loo' als paleis en park liet spreker de dames vele bij-
zonderheden hiervan zien. Na de pauze volgde een dia-
serie over de flora en fauna op de Veluwe, welke bij-
zonder fraai was en waarvoor veel geduld voor nodig
bleek om alles op de gevoelige plaat vast te kunnen
leggen. Mevrouw Jansen-van Soest, waarnemend pres.
dankte de heer Vogel hartelijk voor deze mooie avond
en wenste iedereen wel thuis.

VORDENS DAMESKOOR OP BEZOEK

Het Vordenis Dameskoor bezorgde de bejaarden van 'De
Wehme' deze dagen een leuke verrassing door de oudjes
in de rekreatiezaal een tijdje op aangename wijze bezig
te houden. Het programma dat de dames brachten begon
met het zingen van enkele bekende liedjes zoals 'Ik hou
van Holland', 'Voermanslied', 'Whispering Hope' enz.
Gestoken in Tiroolse klederdracht zongen de jongere le-
den van het koor 'De Sneeuwwals', hetgeen veel sukses
oogstte. De avond werd verder verzorgd door een kaba-
ret groepje van het koor. Er werden diverse voordrach-
ten en zangnummertjes ten gehore gebracht. Zo kon
o.a. geluisterd worden naar Ome Thijs, De Dieseltrein,
De Franse heertjes ene. Een der jongere leden zong nog
enkele tienerliedjes. Tot slot zong het hele koor een
potpourri van allerlei ouderwetse liedjes, die door alle
aanwezigen werd meegezonigen. De algehele leiding van
deze avond was in handen van de dirigent, de heer
Schierboom.
Dat deze avond door de bejaarden bijzonder op prijs is
gesteld, bleek wel uit het uitbundige applaus dat het
koor ten deel viel. Een der bewoners sprak een kort
dankwoord, waarna ook de direktrice het dameskoor
dank bracht voor de gezellige avond.

AUTO TEGEN LICHTMAsT

Op de Zutphenseweg te Vorden vond zaterdagmorgen
een verkeersongeval plaats, waarbij geen persoonlijke
ongelukken voorkwamen. Een inwoner van Zutphen
raakte met zijn auto in de berm, botste tegen een boom
en kwam vervolgens tegen een bokmast van de PGEM
terecht. Deze paal knapte af, waarbij de stroomdraden
van het lichtnet dicht boven het wegdek kwamen te
hangen. Monteurs der PGEM herstelden de schade zo
spoedig mogelijk. De auto was total loss.

WINKELIERS VERENIGING
VORDEN

Goede .Vrijdag
geen koopavond

Koninginnedag zijn de winkels]
de gehele dag gesloten

EEN GEDACHTE

Nog maar enkele weken scheiden ons van de avond van
de 4e mei, waarop wij weer de Stille tocht naar onze
begraafplaats hopen te maken, om daar onze gevallenen
te herdenken.

Dan zullen wij het weer beleven, die twee minuten in-
tense stilte, slechts doorbroken door het liefelijk geluid
van een enkele zangvogel. Dan luisteren wij weer naar
het prachtige lied Boven de Sterren, hetwelk Vordens
Mannenkoor al ruim twintig jaren op zo'n voortreffe-
lijke wijze brengt, waarvoor het zeker de dank verdient
van allen die deze tocht eerder mede maakten.
En nu mijn gedachten.
Zou deze herdenking nog niet indrukwekkender worden
als alle zangeressen en zangers van onze plaatselijke
zangverenigingen het mannenkoor hierbij zouden steunen
en gezamenlijk dat prachtige lied over de graven doen
klinken? Wat denkt U hiervan zangeressen en zangers
van Vorden? Wie van jullie neemt het initiatief om onze
dodenherdenking in 1968 nog tot een diepere belevenis
te doen worden.
Vorden, april 1968 Een trouwe deelnemer

Wie gaat er mee per GTW
naar de bloembollen?

EXTRA BUS VERTREKT UIT
VORDEN OP 27 APRDL, A.S.

Inlichtingen en opgave bij sigaren-
magazijn Eijerkamp, Zutphenseweg,
telefoon 1386, of bij de heer Harren,
Voorst, telefoon 05758-334.

OOK VOOR ANDERE RITTEN
HOUDEN WIJ ONS AANBEVOLEN

KONINGINNEDAG

Het duurt nog maar enige weken voor wij als gezamen-
lijke Vordense bevolking op 30 april de verjaardag van
onze Vorstin vieren. Deze viering van Koninginnedag
is niet alleen de viering van een verjaardag, maar meer
een nationale manifestatie van onze blijde dankbaar-
heid, dat wij in Nederland, door een telg uit het aloude
Oranjehuis, onder handhaving van al onze grondwette-
lijke vrijheden op democratische wijze worden gere-
geerd.

Op deze dag vallen alle geschillen die ons in het dage-
lijkse leven verdeeld houden weg en kunnen we een-
drachtig feest vieren.
Het bestuur van de Oranjevereniging is dan ook van
mening dat ieder gezin in Vorden lid van de Oranje-
vereniging dient te zijn. De contributie die minstens
ƒ 2,50 bedraagt kan daarvoor geen belemmering zijn.
Omdat deze in haar ogen ideale toestand nog lang niet
is bereikt, wekken wij dan ook alle Vordenaren, die
nog geen lid zijn op, zich als lid te melden. Slechts als
de Oranjevereniging over voldoende financiën kan be-
schikken, is het voor het Bestuur mogelijk, voor groot
en klein voor jong en oud, de Koninginnedag tot een
feestdag te maken. U kunt kritiek leveren, U kunt
bij ons terecht met allerlei ideeën, maar meld U eerst
aan als lid. Dan kunt U doen bij:
G. J. Wuestenenk, Strodijk C 24b; H. A. Bogchelman,
Nieuwstad 5;; R. Ottens, Almenseweg C 127; G. Bekker,
R.K. School Kranenburg.



SUPIRMARKT
Presenteert: voor de Pasen!

Diepvries-
haantjes

munten uit door kwaliteit!

Deze week plm. 950 gram

12,79

Laat onze chef-slager uw Paasmenu verzorgen
Voor een heerlijk soep!!!
ons bekende soeppaket f 1.98

500 gram runderstaart f 1.38

Voor uw hoofdschotel !
250 GRAM Malse bief stuk
500 gram Heerlijke Rosbeef
500 gram Rimderlappen
öoo gram Heerlijke Riblappen
Voor uw 2e Paasdag

Fijne verse worstgram

228
378
238
338

198

LET OP!
Bestel vroegtijdig uw paasrollade!

Elke 25ste bestelde rollade

GRATIS!
CASSELERRIB 100 gram f 8

LEVER 100 gram QK?

BOERENMETWORST 150 gram 69

MOOIE HAM 150 gram 98

Uit onze groente afdeling :
Bloemkool mooie kwaliteit per stuk 1.29

Champignons 200 gram 89

Handgoudreinetten 2 kg 89

Jonathans 2 kg slechts 98

Grote Jaffa sinaasappelen 7 voor 149

Draagtas vol sinaasappelen 20 stuks 198

Iedere groente- en fruiïklant:
Een literblik ananas voor 99

3 grote rollen beschuit
voor slechts 89

Even snoepen
CHOCOLAADJES
BANAANTJES
ELITE FRUIT

200 gram 98
200 gram 98
200 gram 89

GROTE REEP
CRACBAR CHOCOLADE voor 49

Paaskoopjes
BRUINTJE BEER BISCUITS
PRINCE FOURRE
BANKETBAKKERSKOEKJES
KRENTEBRODEN
JAVA WAFELS

2 pak 98
grote rol 89

grote zak 79
ovenvers 98

l zak 65

Instant pudding
3 pakjes voor 99

Fijne blikgroente
ZOMERGROENTE
5 éénpersoonsbyj
SOEPGROENT
SPERCIEBONEN
PUNT ASPERGES
APPELMOES
DOPERWTEN FIJN

325
3 blikjes 69
literblik 79

groot blik 169
2 potten 109
literblik 98

Uit onze wijnafdeling
ITALIAANSE VERMOUTH
SIERKARAF WIJN
LITERKRUIK WIJN
BEAUJOLAIS
EERSTE KWALITEIT SHERRY
GRAVES SUPERIEUR

nu 295
nu 369
nu 198
nu 369
nu 425
nu 325

LANDWIJN

BON BOUQUET
wijn met Franse cognac

MEDICINALE BLOEDWWN
tegen voorjaarsmoeheid

2 flessen nu 450

nu 475

nu 495

Volop chipolatapudding
2 en 4 personen

Voor hartige hapjes
BITTERBALLEN

KROKETTEN

LOEMPIA'S

IJSTAARTEN ENZ.

J aanbiedingen
met dubbele korting!•

•••
•

AARDBEIEN
ABRIKOZEN

Hterblik 189
literblik 129

Het neusje van de zalm!
/(HELE PERZIKEN literblik 129

I I PINDAKAAS
FRUITCOCKTAIL,

KOFFIEMELK

grote pot 89

literblik 189

literfles 149

Heerlijk voor compote
met slagroom!

•
••
•
•
•
•
•
•
••
•
••
•
•

l blikje fruitsalade
l blikje ananas
l blikje abrikozen

f 1,79samen

Pak dit voordeel
GOULASH groot blik 139
SLASAUS grote gezinsfles 98
JAMS diverse smaken 79
JAFFA VRUCHTENLIMONADE 2 fles 98
JUS D'ORANGE o per fles 98

APPELSAP
DRUIVENSAP
GAZEUSE

2 flessen 98
per fles 129

3 flessen 98

Grote pot

Zuivere honing voor 98

PROFITEERT

ook u hiervan
CHOCOLADEHAGEL 2 x 200 gram 98

ANT. HUNINK SOEPBALLEN 2 blik 139

UNOX TOMATENSOEP per blik 89

ZOUTE PINDA'S 300 gram 79

Volop
PAASBROOD — TEA-CRACKERS — MATZES

Literblik

hazepeper
189

10 grote eieren
voor slechts

cent

Zie advertentie Contact vorige week

Als extra Paasreklame

Hink blik Mandarijntjes

cent

Vrijdag a.s. na half één gesloten



Tot onze grote vreugde
werd ons een zoon en
broertje toevertrouwd
PIETER JAN WILLEM

J. W. Albers
J. A. Albers-Huiser
Henk ,_ Jaap

Midsland, 31 maart 1968
Hervormde Pastorie

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
belangstelling en cadeaus,
die wij mochten ontvangen
bij ons 45-jarig huwelijks-
feest.
J. W. Golstein
T. H. Golstein-Wicherink
Vorden, april 1968
Nieuwstad 30

Tienerkasten
hoog 120 cm; breed 76 cm
en diep 38 cm
Slechts ƒ 42,-
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Weidehekken kompleet
ƒ 55,- 4 stuks ƒ 200,.
WECO
Enkweg Vorden Tel. 1811

Voor een lekkere coupe ijs
of een sorbet
natuurlijk naar

IJssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6

Wegens plaatsgebrek te
koop: 4 fauteuils lange rug,
stoffen bekleding (cognac)
houten ledikant handwerk
met spiraal en kapok-
matrassen bij
wed. H. A. Scholten.
Bijenhof, Zutph.weg 79

Gegalvaniseerde golfplaten
Spoorbiels
G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45-47 Vorden

BETONTEGELS
30 x 30 cm
afgehaald 50 cent per stuk
Doe-het-zell centrum
Harmsen

NUTSBIBLIOTHEEK
Inplaats van Goede Vrijdag
uitlening van boeken op
donderdag 11 april,
gewone uren!

IJssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6

Voor heerlijke
ijsspecialiteiten!

Te koop
Volkswagen, bouwj. 1959
tegen elk aann. bod
D. J. Stokkink
Julianalaan 10

Dieselolie, huisbrandolie,
Olietanks - lage prijzen
G. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45-47 Vorden

Te koop
jonge konijnen
(nieuw-zeel anders)
H. G. Stapper
Burg. Galléestraat 15

Een verzekerings nüj.
zoekt voor Vorden en omg.
een aktieve
agent-inkasseerder
Goede bijverdienste!
Brieven onder nr 3-2 van
dit blad

Bij aankoop van ƒ 12,50 aan
verfwaren, l emmer a 4 kg
veegvaste muurverf
voor slechts ƒ 2,10
Dit is geldig t.m.
zaterdag 20 april
Doe-het-zell centrum
Harmsen

Te koop
een huishoudkachel
MJolenweg 20

Wegens ziekte van de
tegenwoordige gevraagd
een hulp Ld. huishouding
voor endge morgens p.week
Mevr. Gotink-Harmsen
Wilhelminalaan 16

WONINGRUIL
Wie wil gemeentewoming
aan de Molenweg ruilen
voor and. gemeentewoning
liefst Molenplan?
Brieven onder nr 3-3 bureau
Contact

Te koop
eetaardappelen (Noorder-
lingen) ƒ 8,- per mud
H. Broyl
Rietgerweg 2 - Warken

Te koop
toom biggen
Pellenberg, C 121, Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wij u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

Inplaats van kaarten

GERRIT ELFERINK
en
ANNA BANNINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaats vinden op woensdag 17 april a.s. om
10.30 uur v.m. ten gemeentehuize te Laren.

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden in
de Ned. Herv. Kerk te Barchem om 14.30 uur,
door de weieerwaarde heer ds. Pak.

Barchem, N 27 - Vorder^ C 161

April 1968

Toekomstig adres: N 27, Barchem.

Receptie van 4.00-5.30 uur in café Schoenaker
Kranenburg-Vorden.

H
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OndertrouwdX
X
X DINY MOKKINK
X en
X GERARD NIEKUS

X
X
X
X
X
X
X Receptie van 15.00 - 17.00 uur in café-restaurant
M Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

X

Het huwelijk zal worden ingezegend op 19
lapril a.s. onder de H. Mis van 10.30 uur, in
die St. Antoniuskerk te Kranenburg-Vorden.

Toekomstig adres: Eiberstraat 87, Velp.

HENDRIK RIETVELD
en
ALY HECKMAN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kenaus van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal plaats vinden op
vrijdag 19 april a.s. om 14.00 uur, ten ge-
meentehuize te Vordeni.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
\ Vorden, Hackfort C 43

X Scheemda, Kerklaan 27

X April 1968
W

Toekomstig adres: Hackfort C 43, Vorden.ny
Receptie na afloop van de kerkdienst tot
17.00 uur in hotel Bakker te Vorden.

X

WIM BIJENHOF
en
RIEKI BANNINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op vrijdag 19 april a.s. om 2 uur, teni
gemeentehuize te Zutphen.

Kerkelijke inzegening om 2.30 uur n.'m. in de
Sint Walburgiskerk te Zutphen door de wei-
eerwaarde heer ds. M. G. Starringa.

Vorden, Zutphenseweg 76
^ Zutphen, Spitaalstraat 16

X April 1968

X Toekomstig adres: de Stroet 26, Vorden.

Receptie van 4-5.30 uur in hotel 'de Hollandse
Tuin' Houtmarkt te Zutphen.
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Kerkelijke huwelijksinzegening om 14.30 uur ^
in de Herv. Kerk te Vorden, door de weleer- M
waarde heer ds. J. J. van Zorge. w

r i

X
X

' Wïivt KMI: \ K«.i>mt

X
X
X
X

WIM KORNEGOOR
en
MARIE GARSEN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal w
plaats vinden op woensdag 17 april a.s. om
10.30 uur ten gemeentehuize te Vordeni.
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X
X
X
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X
Xu
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De kerkelijke inzegening zal plaats vinden in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden om 14.00 uur
door de weieerwaarde heer ds. C. Fortgens
uit Wichmond.

Vorden, 't Hietveld
Wichmond, 't Oortwien
April 1968

Toekomstig adres: 't Hietveld, C 39, Vorden.

Receptie van 15.00-16.30 uur in café-restau-
rant 't Wapen van Vorden (F. P. Smit).

X
X
X
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X
X
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X

Heden overleed plotseling onze lieve moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

MARRIGJE WASSINK
weduwe van Jan Arfman

in de ouderdom van 82 jaar.

Dat zij ruste in vrede.

Vorden: J. G. Arfman
J. H. Arfman-Rietman

Vorden: G. J. Arfman
J. Arfman-Mennink

Vorden: Joh. Arfman
G. Arfman-Lindenschot

Laag-Keppel: M. Arfman
B. Arfman-Abbink
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 4 april 1968
Almenseweg 57

De teraardebestellimg heeft plaats gehad op maan-
dag 8 april om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

I=JL JL JL JL JL=J

Heden is nog vrij plotseling van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze lieve vader, behuwd-, groot-
en overgrootvader

HENDRIK JAN BEUMER

echtgenoot van H. E. Pasman

eerder echtgenoot van H. H. Tragter

in de ouderdom van 83 jaar.

Vorden: H. E. Beumer-Pasman
Winterswijk: J. Fintelman-Beumer

H. J. Fintelman

Enschede: J. Beumer
H. Beumer-Voskamp

kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 7 april 1968
'De Wehme' Nieuwstad 44k.

De teraardebestelling zal plaats hebben donderdag
11 april om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen,
onze geliefde schoonzuster

MARRIGJE WASSINK
weduwe van Jan Arfman

in de ouderdom van 82 jaar.

Vorden: Joh. Arfman-Rossel
G. Rossel

Vorden, 4 april 1968

ARCHITEKTENBUREAU

VAN HOÜTE

GESLOTEN
VAN 12 APRIL TOT 19 APRIL

Voor de schoonmaak
s Niet alléén voor de schoonmaak.

Maar gemak voor alle dagen !

Aanbieding
HUISHOUDTRAPPEN

Huishoudtrap staJen met plateau

buis 5 tree ƒ 22,95

4 tree ƒ 19,95

Keukentrap krukje ƒ 17,95

Aluminium huishoudtrappen, vinger-
licht Prijs vanaf ƒ 44,30

Op onze showroom vindt u een uitgebreide serie
trappen zowel in hout, staal als aluminium.

Stofzuigeraanbieding
Philips draaitop van 182 nu ƒ 149,—

ERRES Jumbo van 182 nu ƒ 159,—

Echte natüurspons en zeem
samen voor 4.25

GEMS VOROEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Groot eierenfeest
PAASREKLAME

SLAGERIJ VLOGMAN
Runderrollade 500 GRAM 2.20 l ei gratis
Runderlappen 500 GRAM 2.25 1 ei gratis
Verse worst 500 GRAM 2.25 l ei gratis
Bij ELKE 500 gram rollade, rundvlees, Varkens-
vlees, kaïbonade, verse worst, gehakt

1 ei gratis
In onze afdeling vleeswaren vindt u de

fijnste vleeswaren en de allerbeste kwali-
teiten alles bereid in EIGEN SLAGERIJ

Achterham
Rauwe ham
Rosbeef
Rollade
Rookvlees

Bacon
Lever
Leverkaas
Pekelvlees
Boterhamworst

Leverworst
Gekookte worst
Ontbijtspek

Te veel om op te noemen

EXTRA REKLAME

150 gram ham 89 et.
150 gram pekelvlees 87 et.

150 gram boerenmetworst 75 et.
200 gram boterhamworst 5O et.

SLAGERIJ

Vlogman
Nieuwstad - Vorden

JL=JL JL JL=JL

Over zon weren, licht
filteren, sfeer toveren.

Dat zijn de begrippen waar het bij het kopen
van jaloezieën op aan komt. En wat voor een
lamel moet u nemen - de smalle of de brede?
En welke kleur is voor uw interieur de beste?
Welk merk - Luxaflex, Balastore, om maar
een paar heel bekende te noemen? Allemaal
zonnige gedachten - maar pas op dat daar

geen schaduw over valt doordat u ondoor-
dacht koopt. Deskundig advies is hier wel
héél belangrijk. Het gaat er niet alleen maar
om de zon buiten te houden, maar om tevens
de intimiteit binnen te houden. Leg ons uw
problemen voor. Wij lossen ze vakbekwaam
voor u op.

ADVISEUR VOOR

H
MOOIER WONEN

VRIJDAG TOT 6 UUR GEOPEND

Heitjes Aktie

De „Heitjes Aktie' zal worden gehouden
in de week na de Pasen.

Er zullen in het dorp nog folders met
nadere bijzonderheden worden uitgedeeld

Met vriendelijke groeten,

De Vordense Paduinders



Zoekt u voor uw geld een
VEELIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
61/2% RENTE

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

Weulen Kraaeabarg
Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. Mjftogt,
L. van Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwgk

OVERHEMDEN-
BEPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Verten
Te koop gevraagd:

NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en varkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

Auto-verhuur
(zonder chauffeur)
Telefoon 1306
HET ADRES:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

VOORJAARS
AANBIEDING!

Weg met hinderlijke waslijnen, roes-
tige en scheefgezakte waslijnpalen
die uw huis en tuin ontsieren.

NU IS ER EEN

droogmolen paraplu
van geplastificeerde stalen buis met
sterke plastik waslijn.

Was droog, droogmolen weg. Heeft
weinig bergruimte nodig. Wordt kom-
pleet geleverd met verzinkt grond-
stuk.

Verkrijgbaar met een drooglengte
van 30, 40 of 50 meter.

DROOGMOLEN 30 mtr f 45,-

DROOGMOLEN 40 mtr f 55,-

DROOGMOLEN 50 mtr f 65,-

Nog een fraaie oplossing:
Wegneembare

waslijnpalen
geplastificeerd, kompleet met grond-
stuk en afsluitdop

PER STUK f 18,75

Waslijndraad
staal - geplastificeerd.
Trekkracht 150 kg, rek nihil, in de
lengtes van 100-50-40-30-25-20-15 en
10 meter.

PRIJS VANAF f 1,80 Per bos

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Geen Pasen, zonder een
bloemetje van Derksencomfortabel

en charmant:
Enorme sortering
snijbloemen en planten

Bloemenmagaziji! Derksen
Zutphenseweg —• Vorden

Peugeot-de brommer van
autoklasse. Mooi. Makkelijk.
Modern. Kom 'm bekijken en
proberen. Voor 419,50 rijdt
u al Peugeot!

P2/1/140

H. W. Groot Enzerink
Zutphenseweg 21 - Vorden

Verhuur
van geiegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozenhof.
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567
Vorden

GEVRAAGD:

administratieve hulp
op administratiekantoor

Voor halve dagen of
enkele hele dagen per week.

BRIEVEN ONDER NR 3-1 BUREAU CONTACT

TE KOOP
VOOR DE LIEFHEBBER

Volvo 544 personenauto
met B 18 motor, in onberispelijke
staat, met volle garantie!

Garage Kuypers
Dorpsstr. — Vorden — Telefoon 1393

Dames
Heeft u de folder van de

Setterlaine-japonnen
goed bekeken?

Een nog veel grotere kollektie hangt
voor u klaar, vlot en modern!

* OOK VOOR DE GROTERE

MATEN EEN RUIME KEUS

H.LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Vlot en fleurig
T&denktv

Regen-of geen-regen mantel vol vaart,
dankzij de diepe stolpplooi in de rug.
Let op de leuke schouderpassen,
de sierstiksels - en natuurlijk de
koperen knopen en gesp. De prijs is

59.75
De kleuren kunt u zelf komen zien
in onze zaak.

VRIJDAG TOT 6 UUR GEOPEND

Heren en jongens
Helanca zwembroeken en -slips
Nylon zwemshorts van Sir Edwin
Badlakens, sportieve dessins
Terlenka zomerpantalons

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15a

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Kies niet zomaar een vloerbedekking
maar doe een weloverwogen keuze!

Wij hebben een verantwoorde
keus gedaan uit het enorme
aanbod van de tapijtmarkt.

Wij bieden u:
PLOEG TAPIJT

100 procent wol

WESTON TAPIJT
100 procent wol

PARADE TAPIJT
100 procent wol en nylon

DESSO TAPIJT
100 procent wol en nylon

BERGOSS TAPIJT
100 procent wol en nylon

SILVESTER TAPIJT
100 procent wol, nylon en haargaren

U ziet het: een groot assortiment kwaliteitstapijten met
brillante kleuren en met vastgestelde prijzen!

Wij verzorgen ook uw ondervloer, een erg belangrijk
onderdeel van uw tapijt. Ons advies is deskundig,
zodat u jaren plezier hebt van uw tapijt!

SPECIALE AANBIEDING:

een slaapkamertapijt (nylon bouclé) uit
de Weston-kollektie op 3.00 nieter breed
voor f 55,- per strekkende meter

Wanneer u in de maanden april en mei
bij ons uw tapijtkeuze doet, ontvangt u
een prachtige rolschuier als geschenk!

Voor al uw tapijten, uw adres
voor betere woninginrichting:

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL. (05752 )13 14

Allen in touw... voor het jeugdgebouw!
22-27 april

Alle medewerkers die zich hebben opgegeven om donateurs te werven voor de

stichting Jeugdcentrum, worden verzocht om dinsdag 16 april of woensdag 17 april

om 19.30 uur in het catechisatielokaal (Kerkstraat) te komen.
Het bestuur
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VOETBALPROGRAMMA

Op tweede Paasdag speelt Vorden I in Zelhem tegen de
club van die naam. Het verdere programma luidt:

De Hoven V—Vorden III; Vorden IV—Soci III; Vorden
VI—Keyenb. Boys 4; AZC AI—Vorden AI; Baakse
Boys BI—Vorden Bil; AZC Cl—Vorden Cl; Vorden

HARFSEN I—VORDEN II 4—1

Een met enkele invallers uitkomend Vorden II heeft
het in de strijd om de GVB-beker niet verder kunnen
brengen dan de eerste ronde. Tetgen het één klasse
hoger spelende Harfsen werd een verdiende 4—l ne-
derlaag geleden.
De thuisclub startte met een geweldig offensief. Reeds
na enkele minuten knalde l.-buiten Ter Winkel via de
vuisten van doeliman Golstein keihard tegen de paal.
Na tien minuten had dezelfde speler wed succes toen
hij van enkele meters afstand de roos trof l—0. Wegens
een knieblessure werd Stegeman hierna vervangen
door Hilferink, die het op de 1.-buitenplaats niet onver-
dienstelijk deed. Karel Nieuwenhuis scoorde na een half
uur de gelijkmaker, waarna het Harfsen-doel opnieuw
aan een doorboring ontsnapte bij een boogballetje van
Jurriens.
Na de rust wisten de Vordenaren ruim twintig minuten
stand te houden. Toen moest de overigens in goede vorm
verkerende doelman Golstein achtereenvolgens zwichten
voor een kopbal van de midvoor en drie „knallen" van
Ter Winkel.

CiiOSSUCCESSEN

Leden van de Vordense motorclub „De Graafschaprij-
ders" hebben in Maar n ( friesland) deelgenomen aan
crosswedstrijden die meeteLen voor het kampioenschap
van Nederland. Als team waren de Vordenaren deze
keer niet erg succesvol daar Bielderman wegens motor-
pee uit moest vallen.
Individueel kwamen de leden van „De Gr aaf schaprij -
ders" echter wel uitstekend voor de dag. Dik Pardijs,
Oostenink en Wieringa beëindigden de strijd nl. met O
strafpunten.
In het plaatsje Hoeven in Noord-Brabant eindigde het
zijspanduo Braakhekke—Klein Brinke op de negende
plaats.

GESLAAGDE UITWISSELING KPJ
„DE GRAAFSCHAP" MET KPJ KRING „HORST"

Een 60-tal jongeren van de KPJ „De Graafschap" ver-
trokken dezer dagen met 2 bussen naar Limburg, waar
een tegenbezoek werd gebracht aan de kring „Horst"
in het kader van de uitwisseling. Men vertrok vanaf
Vorden en Gorssel en arriveerde tegen 5 uur n.m. in
Horst, waar de Kringvoorzitter de heer W. Hermans
hen welkom heette. De deelnemer (sters) werden hier
twiee dagen ondergebracht bij gastgezinnen.
Op de eerste avond werd een cultureel programma af-
gewerkt wat bestond uit toneel, zang, declamatie en
zang. Hieruit bleek wel dat de Limburgse Jongeren op
cultureel niveau tot grote prestaties in staat zijin, er
heerste een gezellige sfeer.
De tweede dag bracht men 's morgens door in de gast-
gezinnen, waarna 's middags een bezoek werd gebracht
aan een champigmmkwekerij, welke men daar in grote
getale aantreft. Vervolgens werd een kijkje genomen
in een tuinbouwbedrijf annex bloemisterij en de nieuwe
Venlose Veiling, welke de op een na grootste van ons
land is. Na deze zeer leerzame middag, werd er des
avonds een gezellige dansavond georganiseerd, hetgeen
een waar verbroederingsfeest werd. In Hotel „Sport"
werd ten slotte afscheid genomen van de gastvrije Zui-
derlingen, waarbij Kringvoorzitter de heer A. Schut
(v. d. Graafschap) waarderende dankwoorden sprak.
Het was een zeer geslaagde uitwisseling.

„OUDE AMBACHTEN" VOOR K.P.O. „ST. MARTHA"

Onder voorzitterschap van de nieuwe presidente mevr.
W. Huinink—Grobbem, hield de K.P.O. „St. Martha"
af d. Vorden/Kranenburg in zaal Schoenaker haar laat-
ste maandelijkse bijeenkomst. In haar openingswoord
herdacht de presidente allereerst het plotseling over-
leden lid mevr. Sessink—Greuters, die steeds een van
de trouwste en aktiefste leden van de afdeling was ge-
weest; «met een kort gebed werd zij herdacht door de
leden. Een speciaal welkomstwoord sprak de voorzitster
tot pastoor van Berkel en pater P. Keverkamp ofm.,
bouwpastoor te Lichtenvoorde.
Na de notulen van secretaresse mevr. Haverkamp—Hol-
link, werd medegedeeld, dat het onlangs opgerichte
zangclubje nu al 19 leden telt. De leiding berust bij
pastoor van Berkel. Ook de toneelgroep der KPO (groeit
voorspoedig en telt ieen kern van ca. 8 leden, waarbij
de leiding in handen is van mevr. v. d. Berg. Resp. op
8 en 23 april a.s. zullen deze groepen, voor een eerste
contact bijeen komen om de verdere gang van zaken
en de oprichting te bespreken. Het ligt in de bedoeling
om binnenkort voor de bejaarden een middag- en/of
avond te verzorgen.
Meegedeeld werd dat voor het jaarlijkse uitstapje dat
op woensdag 8 mei per garage Vlaswinkel naar de KRO
studio's te Hilversum zal worden gemaakt, reeds 31
leden zich hebben opgegeven. Ook zal een bezoek aan
het Muiderslot, Spakenburg e.o. worden gebracht. Men
start 's morgens om 8 uur. Men kan zich hiervoor nog
opgeven bij het bestuur tot 20 april a.s. De prijs zal
ƒ 17,75 bedragen.
Pater Keverkamp, die bouwpastoor te Lichtenvoorde is,
vertoonde hierna unieke kleurendia's over 'Oude Am-
bachten'. Hij had deze opnamen gemaakt tijdens de ver-
leden jaar gehouden demonstratiedag van Oude Am-
bachten te Erve Kots te Lievelde. Men zag hier o.m. het
vlas repeleni, manden en stoelen vlechten, turf steken,
dorsen met vlegels, spinnen, hout zagen enz. Een en
ander viel zeer in de smaak. In de pauze werd een kol-
lekte gehouden ten bate van de nieuwe kerk te Lich-
tenvoorde, welke ƒ 36,75 opbracht.
Hierna vertooonde Pater Keverkamp eigen opnamen van
een toneelstuk (op Erve Kots opgevoerd) in dialekt, ge-
speeld door een bekend Achterhoeks Toneelgezelschap.
De presidente dankte Pater Keverkamp voor zijn inte-
ressante en leerzame dia's en overhandigde hem een bij-
drage voor de bouw der kerk. Tot slot sprak zij ook een
dankwoord tot de leden, die in igrote getale aanwezig
waren; zij waardeerde hét, dat men alle bijeenkomsten
van het winterseizoen zo goed waren opgekomen en
wenste hen een tot ziens op 8 mei a.s.

GEVRAAGD:

zit-slaapkamer
liefst pension,
voor functionaris Raiffeisenbank

INLICHTINGEN BUREAU CONTACT

wat bromt
dat fijn

(zeggen Loek en Peter Post)

Die nieuwe Berini bromfiets-dat rijdt pas fijn! Eigenlijk
geen wonder, want Gazelle maakt 'm. En de kenners
(zoals Peter Post en zijn vrouw) weten wel wat dat
betekent, 't Betekent dat de nieuwe Berini op dit
moment de beste lichte brommer is, die u voor f. 419.-
kunt kopen.

berini
VAN GAZELLE

BROMFIETSBEDRUF

TRAGTER

Vrije-tijds schoeisel
IN BADSTOF,
LINNEN EN CORDUROY

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

H.H. Landbouwers
VOOR HET AANSTAANDE SEIZOEN
EEN TRANSPORTEUR AANSCHAFFEN?

Dan naar:

Smederij A. J. Qldenhave
B 76 A — Vorden — Telefoon 1428

0 Het voordeligst in prijs

• Degelyk en betrouwbaar
goedgekeurd door de 'arbeidsinspektie

Aandrijving op het lichtnet dus zeer gemakkelijk!

Doeltreffend

VOOR UW

voetbaluitrusting

MARTENS
WAPEN- EN SPORTHANDEL
Zutphenseweg 15a

Voor nu en later
Een veilige en verantwoorde rijopleiding
voor iedereen bij:

ERKENDE VW RIJSCHOOL

J. H. Schappers
Vorden - Telefoon 1373 of
Auto Boesveld - Telefoon 1329

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

11 april Bejaardenkring nutsgeb. 14.15 uur
15 april Voetbalspel Jong Gelre - Warnsveld
15 april Snipperjacht land. rijvereniging

'De Graafschap'
17 april Ledenverg. Buurtver. Delden
17 april Vergadering Vogelver. Ons Genoegen
18 april 7.45 uur Herv. Vrouwengroep, Dorp
20 april Streekwedstr. rijver. 'De Graafschap'
22 april Jaarvergadering

carnavalsver. 'De Deurdraejers'
23 april Bazar in hotel Bakker
23 april Dropping CJV Wildenborch
23 april Voorjaarsbazar Ver.

Tesselschade Arbeid Adelt
27 april Dansavond Jong Gelre
30 april Dansen, Nutsgebouw
8 mei Reis naar Beurs van de N.B.P.V.

29 mei „Van de wieg tot het graf"
door dhr. S. Kulsdom

11 mei Beatbal, Beatclub „Turn"

25 mei Uitv. Nuts blokfluit- en melodiaclub
5 6 7 en 8 juni Avondvierdaagse

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd.

Voordepaasdap:
Paast latten

Paasgebakjes

Paasboomstam

Paascake

Paasbrood
(een ware traktatie)

Deense koff iebroodjes

Neem voor de paasdagen ons heerlijk weekend-
brood, blijft dagenlang vers!

• Alles wordt in eigen bakkerij vervaardigd

Steeds verse zwanehalzen!

BESTEL S.V.P. VROEGTIJDIG

Uw warme bakker:

Brood- en banketbakkerij

H. J. Kerkhoven
Het Hoge — Telefoon 05752-1394

EEN LEUKE BELONING
VOOR EEN GOED RAPPORT:

Gezondheidssandalen

Voorradig in alle maten!

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

LEUKE, MOOIE EN HIPPE MODELLEN

GEMAKKELIJKE VRIJETIJDSKLEDING

heuppa^Hbns, spijkerbroeken

sweaters in badstof en velours

pullovers, colpulli's
jacks in nylon en terlenka
truien, vesten, vestons

badpakken, zwembroeken

Martens Sporthandel
Zutphenseweg 15a

Voorbereiding bestemmingsplan
De Burgemeester der gemeente Vorden;

gelet op artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening,

brengt ter openbare kennis, dat de Raad dezer ge-
meente in zijn openbare vergadering van l dezer
heeft bepaald, dat met ingang van 2 april 1968

een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het
gehele gemeentegebied, met uitzondering van de
gronden, waarvoor een bestemmingsplan is vast-

gesteld bij raadsbesluit van 24 oktober 1962 nr 14,
voor zover dit besluit in kracht van gewijsde is
gegaan.

Evenbedoeld voorbereidingsbesluit ligt vanaf he-
den ter gemeentesecretarie voor een ieder ter in-
zage.

Vorden, 11 april 1968

De Burgemeester van Vorden,

van Arkel

Motorgazonmaaiers
en

Ml

Gazonmaaiers
Vraag vrijblijvend demonstratie!

f GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 23 - Telefoon 1261

VOOR AL UW

bloem, en groentezaden,
potgrond, gedroogde koemest,
compost, bloemenmest,
bloempotten (roodsteen) en
sierpotten

naar

BORGONJEN
Depot Loenen's zaden
Kerkstraat 13 _ Vorden . Telefoon 05752-1385

WITKALK?
Het Verf huis!

UITERWEERD's
Schildersbedrijf - - Ruurloseweg 35

Moderne damessandaletten
LEUKE BLOKHAKJES
VLOTTE KLEUREN

*

Zie etalages

Wullink's Schoenhandel
Onbetwist de schoenenspecialist

GOEDE BIJVERDIENSTE AANGEBODEN!

Dagblad 'De Telegraaf'
vraagt voor haar agentschap Vorden

agent(esse) - bezorger(ster)
Goede beloning

Aanmelden:
Mevr. Hulshof-Der ksen, Almenseweg 25, Vorden

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

Plastik kruk
metalen poten
ideaal voor keuken of camping

slechts f 3,95

Koersolman



'n compliment voor uw smaak!

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

EEN BEROEP WAAR U
ALTIJD PROFIJT VAN HEBT!

Gevraagd wegens huwelijk

• •

een net mese
dat graag mooi naaiwerk maakt, op
ons atelier voor dames- en heren-
maatkleding, gehele zaterdag vrij!

Aartsen
Stationsweg 8 - Vorden

Tapijt in meer dan
honderd kleuren..?

Ja, zó groot is ons assortiment
in Silvester tapijt!

Daarbij vindt u zeker
de vloerbedekking die past bij uw interieur

én bij uw beurs !

Vraag onze gratis brochure"Wegwijzer voor gezellig wonen'

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)13 14

De ledenvergadering
Buurtvereniging Delden

AGENDA:

wordt gehouden op woensdag 17 april
a.s. om 8 uur in café 't Zwaantje

Opening en notulen
Jaarverslag penningmeester
Bestuursverkiezing
Vaststellen kontributie
Bespreking buurtfeest
Rondvraag en sluiting

FABLO
SHIRTS

twee dames of echtpaar
voor het schoonhouden
der kantoren

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken
Ruurloseweg 21 — Tel. 05752-1252

Wees uw eigen Columbus.
ontdek de pasklare

mannenmode
die bij ons op u wacht

i\ i H i m M

ijssalon

D.BOERSMA
Dorpsstraat 6 — Telefoon 1553

MET DE PAASDAGEN

zo'n heerlijke ijstaart
Een feestelijke verrassing
voor het hele gezim!

4-6-8-10 personen vanaf

f3,50
GAARNE VROEGTIJDIG BESTELLEN

Marlens
Wapen, en Sporthandel

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWILBEDRIJF
TRAGTER

.••••••••••••

wat
bromt

dat
fijn

(zeggen Loek
en Peter Post)

De nieuwe Berini bromfiets -
dot rijdt pas fijn l Eigenlijk
geen wonder, want Gazelle
maakt 'm. En de kenners (zo-
als Peter Post en zijn vrouw)
weten wel wat dat betekent,
't Betekent dat de nieuwe
Berini op dit momentde beste
lichte brommer Is, die u voor
f. 419.- kunt kopen.

beriniê
VAN GAZELLE

BROMFIETSBEDRIJF<

TRAGTER

Nieuwe wie-doet-me-\vat?
shirt-mode: First Man. Luxe
fabrikaat overhemden met
volle 6 maanden garantie!
ƒ13.90, 15.90, 17.90, 19.90

fïrst
Lmanj

LUTH
Nieuwslad - Vorden

RAADHUISSTR.. VOROEN

Bent U
van plan een
horloge te hopen?
De keuze is aan U: Automatisch of opwindbaar?
Met of zonder datumaanwijzing? In doublé,
staal of chroom ? De prijzen variëren van f 45.-
tot f250.- en hoger. Altijd l jaar schriftelijke
garantie en 2 jaar gratis verzekering tegen verlies
en diefstal. U bent zeker van een uitstekende
service en geringe onderhoudskosten.

HORLOGERIE

ZUTPHENSEWEG 16- VORDEN -TELEFOON 1505

Paas-
aanbieding

Porcelein kop en schotel
f 1,40 per stuk
*
Per 6 stuks f 7,50

Gratis viscose spons
bij iedere zeem!

II GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenspweg 23 - Telefoon 1261

'n compliment voor uw smaak!
Comfortabel wonen? Dat tonen de prachtige kleurenfoto's in
het boekje "Wegwijzer voor gezellig wonen". GRATIS bij de
woninginrichter met bovenstaand embleem, of per briefkaart
aan te vragen bij: Silvester Tapijt, postbus 83, Veenendaal.

Eindelijk!
Deze week verwachten wij de eerste
HONDA MINI AUTO'S

Spaar
terwijl u rijdt!
• Benzineverbruik ± l liter op 20 km

% Enorme wegligging

• Topsnelheid 115 km

• Veel bijbehorende extra's

Prijs N 360

f 4790,-
Wij nodigen u gaarne uit een proefrit te maken!

Autobedrijf

Kuypers
B-DEALER VOOR VORDEN E.O.:

Lees het Paasnummer van de „Open Deur"

het is oecumenisch van opzet, dus ook voor U



Blij en dankbaar delen wij
mee, dat God ons een wel-
geschapen zoon schonk
FREDRIK WILLEM
(Erik)
G. J. B. Kruisselbrink
J. B. Kruisselbrink-Debbink
Vorden, 8 april 1968
D 57

Te koop:
voederbieten bü
J. ter Maten
C 67 - Vorden

Bierbostel - direkte levering
Voeraardappelen . zeer
goedkoop
Aardappelvezels - tegen
kopziekte
Hooi en stro - nu ook voor-
delig voor opslag
Waspeen
Fa. GEBR. SOEPENBERG
Dronten, tel. (03210) 2224.
Vert.: Zoerink, Vorden,
tel. (05752) 6813

PASFOTO'S
voor half één gemaakt*
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop:
4 gebruikte solexen, l Fair
Lady type 1967, l Mobylette
1966, l Puch scyrider, l
kinderfiets 4-8 jaar
Rijwielbedrijf Tragter

hagelwitte, dubbeldlkke kwaliteit
molton dekens In extra grote maat
van 150 x 200 cm, met extra winter-
winst voor ui Want het 13 géén ver-
gissing: nu slechts rj QJ-

Luth
NIEUWSTAD . VORDEN

l Beslist op onze volgende
•parade-aanbieding letten

KIJK, mode
van nu

*- ^t^Wf-^'^'^^

BONNETTERIE
Speciaal voor //.
U, die zoekt naar vlotte,

fijne, mooie en modieuze
bonnetterie. Bonnetterie
met een perfect blijvende
pasvorm. Die bonnetterie is
er ook in uw maat. Komt
u bij ons de complete
voorjaarscollectie van
Setterlaine. eens bekijken.
Wij adviseren u graag.

SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat Vorden

De Raif ff eisenbank
is goed voor uw geld..

Ook voor het geld
van'de Zilvervloot'.

Wie bij ons spaart met het Ideaal-
Spaarplan 'de Zilvervloot' krijgt

natuurlijk rente. Maar de overheid doet
er nog een schepje bovenop :

10% premie over het gespaarde én de
aantrekkelijke bankrente. Dus een gulden cadeau bij elk tientje.

Dèt is de Zilvervloot. Hét spaarplan voor jonge mensen van
15 t/m 20 jaar. Kom morgen eens langs. Voor inlichtingen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon O 57 52 - 12 52 — Postgiro 86 29 23Ruurloseweg- 21

I Attentie!!
10-17 april 1968 H

W <&

Paasbrood
MET SPIJS, per stuk

> Kersenbonbons
100 gram

GRATIS 10 WAPENZEGELS

> Doperwten fijn
7

literblik 89 i
> Bruine bonen

3/4 pot van Ow voor 591
> VIVOPils

3 fles 851
GROTE KEUS IN

Rijwielen
Steps
Driewielers
en Accessoires

In onze nieuwe showroom vindt u een
'greep uit onze grote voorraad

Bromfietsen
RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

Kuypers
Dorpsstraat — Telefoon 1393

Tennis en badminton
RACKETS

SCHOENEN

BLOUSES

SHIRTS

SHORTS

SOKKEN

BALLEN

Martens
WAPEN- EN SPORTHANDEL
Zutphenseweg 15a

Op z'n
Paasbest!

Komt onze

Wees uw eigen Columbus:
maak 'n ontdekkingsreis
door onze
wereld der mannenmode

Dotter-kollektie
deux-piece's zien!

% Ie klas afwerking

• moderne kleuren en dessins

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

> GRATIS WAPENZEGELS, DIE LOPEN LEKKER OP! O

Schoonmaakartikelen
KOERSELMAN

VRIJDAG TOT 6 UUR GEOPEND

Hutsgebouw Vorden
ZATERDAG 13 APRIL

dansen
Aanvang 19.30 uur

Muziek: 'THE JET SET'
uit Voorburg

Maar met Total rijdt u
toch het zuiniost!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Er is eigenlijk
maar één manier
om kalveren op

te fokken.

Dat is de goede manier, metVitafoken:

UTD-KALVERKQRREL R
Dat deze manier inderdaad goed is, bewijzen de uitstekende
resultaten. Er staan tientallen jaren onderzoek en ervaring
van UTD achter.
Let wel: voor een goede ontwikkeling van de kalveren is het
beslist noodzakelijk de eerste 13 weken UTD-Kalverkorrel R
(eiwitrijk) te voeren. En na 13 weken: UTD-Kalverbiks.
Wilt U Uw kalveren opfokken tot prima, winstgevende
koeien, dan nu UTD-Kalverkorrel R (eiwitrijk) bestellen. cc

voert tot winst!

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^D* (05754) 270



Reklamedagen jt

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

500 GRAMLever
Gehakt
Speklappen
Gehakt

500 GRAM

500 GRAM

150

198

500 GRAM l O \J

198

Verse worst 500 GRAM

Bestel uw
Paasrollade

S.V.P.
voor vrijdag

M. Krijt
Vorden - Rund-, kalfs- en varkensslagerij

Dorpsstraat 32 . Tel. 1470

Paasreklame donderd.
Vrijdag en zaterdag
Haas-, rib- of
schouderkarbonade
Fricandeau v.d. ham «*. **.™ 375
Verse worst

.-..,„ ,,,«.«
«*. **.™

50» GRAM
500 GRAM 1x7 O

Bij aankoop van 1250 gram vlees of
rollade \ pakje thee GRATIS

Bij f 20.- vlees en vleeswaren
250 gram koffie GRATIS

S PAKMargarine
Heerlijke koffie
Heerlijk Unikaas

250 GRAM

84
135

De speciale verfwinkel op 't Hoye
Wilt u de kamer, slaapkamer of keuken behangen
of schilderen?

Wij hebben voor u een grote sortering behang.
Af randen gratis en plak taf c l in bruikleen.

RALSTON GROND- EN LAKVERVEN

Supralux grote bus voor 4.40
gemiddeld 1.50 minder

Bij aankoop van een bus Supralux
een ballon of draagtas gratis!
Verder alle schoonmaakartikelen

H. Weustenenk
Het Hoge — Telefoon 1377 — Vorden

KWALITEIT vraagt u .
bij DERKSEN slaagt u !

Blikje Zalm
'Fancy Pink'

99
JaffaGrapefruits
ontzettend gezond!

1104 stuks voor

Volop Jalla's
Boordevol sap

5-6-7 stuks HU

DELICATESSEN VOOR UW

Paas-dis
KOMT U EVEN KIJKEN?

Voor elke klant een litersblik Peren
van ƒ Ij25 voor slechts

DERKSEN ^HOENTE EN FRUIT - ZUTPHENSEWEG

Eet met de Paasdagen nu haantjes
1 haantje a 1050 gram slechts 298 et
100 gram gebraden gehakt van 46 cent voor 39 cent

100 gram gelardeerde lever van 89 cent voor 70 cent

150 gram schouderham van 113 cent voor 79 cent

20 % zegelkorting op elke pot spar pindakaas!

20 % zegelkorting op elk blik spar sperciebonen!

Fles geconcentreerde pronto van 98 et voor 85 et — 10%

Fles hotelkwaliteit koffiemelk van 205 et voor 185 et — 10%

1 fles sherry van 410 voor 375 et.
Blikje ananas en een blikje aardbeien nu slechts 125 et -— 10%

Een blik appelmoes van 69 cent voor 59 cent

Een fles jus d'orange van 175 cent voor 139 cent

Een vakuum rookworst van 115 voor 89 cent

2 zakken chips van 140 cent voor 109 cent

Bij 10 gulden boodschappen
1 litersblik Ananas slechts 99 et.

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Onze grote kollektie

Voorjaars- en zomerschoenen
werd dit jaar met extra aandacht en zorg samen-
gesteld !

Topmerken
in de schoenenwereld

zoals: Durea, Avang, Timtur, Anita, Hush Puppies
Scapino, Swift, Robinson, getuigen hiervan.

Neem eens een kijkje in onze etalages,

overtuig u zelf en u zult zeggen:

Inderdaad ook dit jaar weer op z'n Paasbest
MET SCHOENEN VAN

Schoenenhuis Jansen
DORPSSTRAAT 34 — VORDEN

P.s. U wist het toch, ook bij ons Animo-zegels!

NEDERLANDS HERVORMDE KERK

Paasdiensten 1968
Zondag 14 april 8.30 uur
ds. J. J. van Zorge

PAASJUBELDIENST
met de kinderen van de zondagsschool

'HET KON NIET, HET MOCHT NIET

EN HET GEBEURDE TOCH'

Om 10 uur ds. J. J. van Zorge

'NIET NAAR HET GRAF TOEGAAN
MAAR VAN HET GRAF WEGGAAN'

Maandag 15 april 10 uur
INTERKERKELIJKE DIENST
ds. Th. van Belzen en ds. J. H. Jansen

BEGIN UW SCHOONMAAK MET EEN

goede stofzuiger
Neem een topmerk, neem een

Holland Electro
Voor al uw
elektrische apparaten

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIE BUREAU

P. Dekker
Zutphenseweg 8 - Telefoon 1253

WONINGBOUW TE VORDEN

Bij gebreke aan toewijzing van een contingent woningen
in de zg. woningwetseklor voor 1968 aan deze gemeente,
is de woningbouwvereniging 'Thuis Best' voornemens
over te gaan tot de bouw van ± 40 premiehuurwoningen.
Afgezien van vele financiële moeilijkheden, welke nog
moeten worden overwonnen, kan de bouw alleen door-
gaan bij voldoende belangstelling van de zijde van as-
pirant huurders.
De woningen worden gebouwd met alle moderne kom-
fort, zoals C.V., garage, e.d. Richtbedrag voor huurvast-
stelling ƒ 45,- per week (zonder garage ƒ 40,- per week).
Gebouwd wordt in zo klein mogelijke blokken van 2-4
woningen. Het slagen van de bouwplannen hangt aller-
eerst dus af van de belangstelling van de zijde der wo-
ningzoekenden .
Medezeggenschap in de exploitatie der woningen is mo-
gelijk door lid van de woningbouwvereniging te worden.
Gegadigden dienen zich voor l mei a.s. schriftelijk bij
bovengenoemde vereniging (p.a. gemeentehuis Vorden)
te melden. Inlichtingen hierover uitsluitend op vrijdag-
avond van 7-9 uur ten giemeentehuize.
Namens het bestuur,

S. Kulsdom,
seikretaris

Heul!

Een
écht

Mnïterstoellje
past beter..!

.BABY- EN _.jeannette
'KLEUTERHUIS

hummeloseweg 14 tel. 1827 hengelo-g

Attentie
Verse haantjes
voor de a.s. feestdagen!

Eet lekker en goedkoop

• Vrijdag niet op de markt aanwezig

Aan huis verkrijgbaar

Poeliersbedrijf Rossel
Hengel oseweg l - Vorden - Tel. 1283

nswwwwwwww

Bouwfonds
Informatie
SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS op een
Bouwfondsrekening bij de Rijkspost-
spaarbank, safe en 5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unitka
schriftelijke kwaliteitsgarantie
in praktisch elke gemeente.

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van rie
totale stichtingskosten van uw
woning. Ook bij overname woning-
wetwoningen.

BELEGGING van uw spaargelden in
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 61/2%.

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, bij

NYBOUWFONDS NEDERLANDSE GEMUliNTliN

W. TER HAAR, Hertog Karel van Gelreweg 3
Vorden - Telefoon 05752-1541 (overdag)

Wij zijn verhuisd
NAAR HET PAND D 132
(ingang via het schoolplein)

Het kantoor is geopend
maandag tot en met vrijdag

's morgens van 8.30-12.30 uur
's middags van 2-4 uur

Vrijdagavond van 6-8 uur

Boerenleenbank
de bank voor lederéén

Kranenburg D 132 — Tel. 05752-6769


