
Donderdag 5 november 1970
32c jaargang no. 31

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 120586/

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

WOENSDAG 4 NOVEMBER
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Hervormde kerk
19.30 uur ds. J. H. Jansen

ZONDAG 8 NOVEMBER

Hervormde kerk
10.00 uur ds. Sterringa uit Zutphcn

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
Onderw.: Openbaring 3 verzen 14-22 de brief aan
Laodicea.
Lied van de week-zondag: Gezang 194 vers l

Gereformeerde kerk
9.30 uur dankdiens t ds. H. J. Riphagen uit Arn-

hem
19.00 uur ds. J. Tevel uit Aalt

R.K. kerk dorp
I e 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 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERP LEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
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 J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur 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: Gerrit Johan, zoon van G. J. Schutte en
M. J. Regelink; Gerwin Henry, zoon van H. Neer-
hof en J. Schreurs; Ingrid Christina, dochter van
J. Weenk en T. C. Rouwenhorst; Hendrik Hen-
drikus Lambertus, zoon van H. L. Harmsen en
A. C. G. Holmcr; Evedina, dochter van E. J.
Arendsen en J. A. Lijf togt .

Ondertrouwd: A. Eggink en A. H. J. Maalderink;
G. Wesselink en D. Oortgiesen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: Johan B. W. Bijenhof, 88 jaar, weduw-
naar van H. Barmentloo.

Helmink
opende
nieuwe
zaak

Ruim twaalf jaar geleden kwam de famil ie Hel-
mink naar Vorden en vest^^e zich toen in wat nu
het nieuwe postkantoor w^Pt. Zij begonnen daar
toen een zaak voor woninginrichting en textiel. De
zaak begon echter al gauw te klein te worden en
de heer Helrnink bouwde een nieuw pand (op de
plaats waar vroeger architekt Van Houte woonde).
Ook hier zat men niet stik^i na diverse verbou-
wingen is thans het nieuwi^fcnd gereed gekomen.
I V f i rma Helmink beschik nu over plm. 1600 vier-
kante meter oppervlakte verkoopruimte. Het ou-

de gedeelte is beschikbaar gebleven voor het klein-
vak, lingerie, textiel etc^Door drie togen verbon-
den aan het oude pand^P het nieuwe pand inge-
richt voor verkoop van woningtextiel en meubels
bestaande uit begane grond, eerste en tweede eta-
ge.

Op alle afdel ingen is i^^sortering enorm uitge-
breid en overzichtelijk.^Poor het publiek keuze
genoeg. Ln de showroom is plaats gekomen voor
baby-, kleuter- en ticnermeubels. Alles hypermo-

dern naar de eisen van deze tijd.
Het gehele gebouw is centraal verwarmd en in het
sousterrain onder de volle lengte van het pand
is bergruimte voor het opslaan van meubels.

Dat het geheel bij de Vordensc bevolking in de
smaak is gevallen getuigt wel het grote aantal be-
zoekers ( ru im 1500) die de heer Helmink en zijn
familie tijdens de opening mochten begroeten. Ve-
le bloemstukken en cadeaus gaven aan de opening
een extra feestelijk tintje.

Buurtvereniging Delden

Zaterdagavond organiseerde de Buurtvereniging
Delden voor de vierde maal in dit seizoen een
oriënteringsrit. In tegenstelling tot voorgaande ke-
ren trok de rit ditmaal minder deelnemers, hetgeen
niet zo verwonderlijk is gezien de weersomstan-
digheden. Ln totaal gingen ca 40 personen van
start.

De heer D. Beek had een rit uitgezet van plm. 18
km die de deelnemers door de buurtschappen Del-
den en Linde voerde. Start en finish waren bij
café 't Zwaantje waar voorzitter M. H. Gotink na
afloop de prijzen uitreikte.
De vijfde en laatste rit zal worden gehouden op
waarschijnlijk zaterdagavond 10 december a.s.

Jong Gelre
Voor de lezing die majoor v. d. Veer hield voor
de afdeling Vorden van Jong Gelre, bestond wei-
nig belangstelling. Desalniettemin heeft de heer
v. d. Veer de aanwezigen f l ink geamuseerd door
enkele sterke verhalen te vertellen. Behalve de vro-
lijke noot ging de heer v. d. Veer ook in op serieu-
ze onderwerpen zoals de tragedie in Korea, sabo-
tage, dienstweigering etc.
De heer R. Mennink, voorzitter van Jong Gelre,
bracht de spreker na afloop dank.

Touwtrekkers-nieuws
De Sportkombinatie Medler (touwtrekvereniging-
volelybal) heeft konkrete plannen om binnenkort
te starten met een schietvereniging. Er blijkt on-
der de omwonenden en diverse leden zoveel be-
langstelling voor te bestaan, dat het bestuur op
hun verzoek dit voorstel op de agenda van de na-
jaarsvergadering plaatste. Alle leden stemden hier-
mee in. Enkele bestuursleden zullen inlichtingen
inwinnen bij bestaande schietverenigingen, terwijl
van de TTV EHTC een aantal schietkokers zullen
worden overgenomen, die achter het bestaande
clubhuis zullen worden geplaatst. Er wordt gescho-
ten met een windbuks, eventueel zal men deelne-
men aan de bondskompetitie.

Op de in zaal Eykelkamp gehouden najaarsver-
gadering onder voorzitterschap van de heer J.
Knoef waren de leden in grote getale opgekomen.
De heer Knoef memoreerde in zijn openingswoord
de deelname en de reis naar de Europese kam-
pioenschappen in Londen in september jl waar
Medler in de 640 kg klasse een 6e plaats behaal-
de. In de open kampioenschappen wist een Med-
lerteam nog vier punten te verwerven maar kwam
niet in aanmerking voor de prijzen. Spreker dankte
de leden voor hun teamgeest gedurende de reis
en de wedstrijden.

Uiteraard vormde het winterprogramma een van
de hoofdpunten van de agenda. Er zal ook deze
winter wekelijks intensief worden getraind. In de
wintermaanden zal er, evenals verleden jaar, ge-
voetbald worden tegen buurtverenigingen.
De voorzitter deelde mede dat hij ondanks een
verbintenis als trainer bij de nieuwe Doesburgse
touwtrekvereniging Thor ook 't Medler zal blij-
ven trainen.

Er is kontakt opgenomen met Vordens Toneel om
deze winter weer een uitvoering te geven, speciaal
voor de donateurs, leden en degenen die oud papier
aan de vereniging leveren. Een en ander in zaal
Schoenaker.
Binnenkort zal men beginnen met een zgn. kaar-
senaktie i.v.m. de feestdagen. De netto-opbrengst
is bestemd voor de kas.

Om ook de dames van de leden in de gelegenheid
te stellen om hun mannen-verloofden aan het werk
te zien tijdens de clubavonden werd besloten een
damesclubje op te richten.
Besloten werd om nieuwe trainingspakken aan te
schaffen voor de aan de kompetitie deelnemende
teams. Er is een offer te aangevraagd, de kleur
wordt rood met witte bies en hoge col. Eveneens
zullen er clubvaantjes worden aangeschaft in de
verenigingskleur oranje-donkergroen met een af-
beelding van een touwtrekken Deze zullen op de
trainingspakken e.a. kleding kunnen worden be-
vestigd.

In december a.s. zal de jaarlijkse verwerpings-
avond worden gehouden in zaal Eykelkamp. Er
worden prachtige prijzen beschikbaar gesteld.
Bij voldoende deelname zal men deze winter star-
ten met een verkeerssleutelkursus die m.m.v. wacht-
meester Verheul in het clubhuis wordt gegeven.
De kursus omvat 6 lessen. Ook niet-leden kunnen
hieraan deelnemen.
Achter het clubhuis zal binnenkort een opberg-
ruimte worden gebouwd voor het stallen van de
grasmachine, materialen enz.

Afscheid Th. Eckhardt van PTT
Op verzoek is de heer Th. Eckhardt per ingang
van l november eervol ontslag verleend als be-
steller Ie klas bij de PTT.

Tijdens een intieme bijeenkomst werd de heer
Eckhardt, die ruim 40 jaar in dienst van de PTT
is geweest, hiervoor dank gebracht door de heer
G. J. Wolters, direkteur van het postkantoor te
Vorden. Namens het Staatsbedrijf der PTT over-
handigde de heer Wdlters de heer Eckhardt de
afscheidspenning. Namens het personeel overhan-
digde de heer Boschlo de heer Eckhardt een ca-
deau.

AGENDA
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
11 nov. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
11 nov. Ned. Bond van Plattelandsvr.
12 nov. Feestelijke ouderavond School m.

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

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

vriend" zaal Schoenaker
17 nov. Vergadering NCVB
18 nov. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
19 nov. Vrouwenvereniging Wildenborch
19 nov. Herv. Vrouwgroep dorp
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
21-22 nov. Vogeltentoonstelling ,,Ons Ge-

noegen" in café De Zon
26 nov. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
3 dec. Sport en spelavond Jong Gelre

12 dec. Bromfietsbehendigheid Jong Gelre
15 dec. Ring sport- en spelavond Jong

Gelre
15 dec. Kerstfeest NCVB
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre

2 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre
9 jan. Prinsenbal van de Deurdreajers

in zaal Schoenaker
22-23 jan. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

13 febr. Beatavond van de Deurdreajers in
zaal Schoenaker

20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre
20 febr. Carnavalsavond voor gehuwden

en verloofden in de grote tent
21 fe'br. Kindercarnaval in de grote tent
21 febr. TV-artiesten in de gro te tent
22 febr. Carnaval in dr i j r o l r t r u t
23 febr. Carnaval in de grote t r u t

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



Ibers UNOX*
Tomatensoep

SUPERMARKT
PER BLIK 102

ELK 2e BLIK

*PRESENTEERT

Ittt eb
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98

PROFITEER DEZE WEEK NOG

Diepvries haantjes
KLAPSTUK
met klein beentje 500 gram

PER KILO

MAGERE VARKENS- O CO
LAPPEN 500 gram nu OOO

VARKENSFRICANDEAU Q"7O
500 gram nu O f O

RUNDERSTOOFLAPPEN OÖO
500 gram ^98

Herschi

CASSIS
literfles

normaal 99

nu slecsts

79

Green Spot

LIMONADE
zonder prik

per fles geen

82 maar

75

Gezinsfles

APPELSAP

69

elke 2e fles

30

Frambozen- of

sinaasappel-

RANJA

per fles 98

nu voor

79

3/4 literpot

ZILVER-

UITJES

deze week

89

Fijne vleeswaren Neem een wintervoorraadje in huis !
HAM

BOERENMETWORST

PALINGWORST

BOTERHAMWORST

150 gram 99

150 gram 89

150 gram 89

150 gram 59

Doperwten
MIDDELFIJN, LITERBLIK 89 ELK 2e BLIK

CINZANO

Italiaanse

vermouth

nu per fles

450

Literblik

UNOX NASI

geen 218

maar

169

Blikje

UNOX SMAC

geen 134

maar

119i

BANKET-
STAVEN

gevuld met

heerlijk spijs

pak a 12 stuks

119

Anton Hunink
WIENER-
WORST

blik a 10 stuks

nu slechts

129

VAN ANTON HUNINK: LITERBLIK

Erwtensoep I1S
MET STUKJES WORST NU PER BLIK • • ̂ ^^

Italiaanse

TOMATEN-

PUREE

3 blikjes

49

Bij aankoop
van ƒ 10,- bood-

schappen

1 pak

FROU-FROU
voor

49

500 gram

GOUD SPE-

CULAAS

van 125 voor

98

Gilda

SNOEP

div. soorten

van 98 voor

79

Zolang de
voorraad

C. f" W^* M~ f~O l~ 1 \M*xV C

JODEN-
KOEKEN
per pak

75

Jampot P.C. D.

PINDA-

KAAS

geen 109 maar

99

2 x 100 gram

ZOUTE
STICKS

zolang de
voorraad

strekt

89

Literblik

PERZIKEN

van 169

voor

129

4 in een

CLOSET-
PAPIER

pak van 96

voor

79

2 zakken

WATTEN

nu slechts

79

BLANKE WITLOF 1/2 kg 98

BANANEN kilo 95

GOUDREINETTEN 2 kilo 79

STOOFPREI kilo 69

PANKLARE WORTELTJES 500 gram 39

JONATHANS in draagtas 2 kg 89

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Zolang de voorraad strekt

KOP EN SCHOTELS
6 stuks 479

REINE VICTORIA's PRUIMEN QI^
3/4 literpot O V

LITERBLIK APPELMOES 79
elk 2e blik 49

Sprinklettes CHOC. HAGEL 98 AQ
450 gram elke 2e zak \J^*

KOMKOMMERSCHIJVEN
2 potten voor

Dessert INSTANTPUDDING
4 pakjes

89

99



Met grote vreugde geven
wij kennis van de geboor-
te van ons zoontje en
broertje

Hendrik Hendrikus
Lambertus
HARM

H. L. Harmsen
A. C. G. Harmsen-

Holmer
Anneke

Vorden, 30 oktober 1970
De Hanekamp 30

Met grote blijdschap ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje
en zusje

Ingrid Christin^
Wij noemen haar

INGJUD
Joh. Weenk
T. C. Weenk-

Rouwenhorst
Hans, Gerard

Vorden, 30 oktober 1970
Van Lennepweg l

Voor de vele blijken van
belangstelling, felicitaties
bloemen en cadeaus, wel-
ke wij mochten ontvan-
gen ter gelegenheid van
ons huwelijk, zeggen wij
bij deze allen hartelijk
dank.

J. Hendriksen
A. Hendriksen-

Eggink
Hengelo Gld., nov. '70
Noordink E 64

alles uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Alle soorten
BLOEMBOLLEN

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 1318

Te koop: De helft van
een geslachte jonge pink.
A. J. Eykelkamp, Ruur-
'loseweg 112 (Medler)

Te koop: 4 fautnenUs,
kan ook per stuk gekocht
worden. De Boonk 41

Geverfde klompen
Ongeverfde klompen

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 1318

H.B.O. I
PETROLEUM
Kwantum
extra lage prijzen

G. Weulen Krancnbarg

Te koop gevraagd: 4-
butagasstel.

Telefoon 08811-1536

Wij gaan door

KUNSTSTOF
KEUKENS

170 cm lang kompleet
met roestvrijstalen

blad, slechts
ƒ 295,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Wr.sv gesorteerde
eieren

per kilo of p T si uk
zeer goedkoop

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 131 S

KOLEN
de grootste sortering

G. Wenlen Kranenburg

Te koop: / tandem in
goede staaf, Mispelkamp-
t l i j k 5, Vor

Te koop: Eetaaedappelen
Pimpernel. G. J. Vos-
kamp, Larenseweg 4

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

Te koop: G.o.h. gasfor-
nuis Atag. Inlichtingen
bureau Contact

Te koop: Kinderwagen,
hoog model, donkergroen
G. te Velthuis, Wilhel-
minalaan 2, tel. 1813

Te koop: Z.g.a.n. brom-
fiets. Het Wiemelink 63

•_•„•_..' ._'._•-.•_„•. _'...'—•.. •,-•-.'.-'..•..'-•-Tl ^V^/t v'lN/ïvTN/*^ l ^«•v'i v'è-^i v* . .

Inplaats va,n kaarten

J. BESSELINK
en
T. BESSELINK-KUNST

hopen op maandag 9 november hun
25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
café-restaurant ,,'t Wapen van Vorden'
(F. P. Smit) te Vorden.

Vorden, november 1970
Het Hoge H

i

yKmxwicMy^^

Heden ontsliep in volle vrede onze lieve
vader, groot- en overgrootvader

JOHAN BEREND WILLEM BIJENHOF
weduwnaar van Heintje Barmentloo

in de gezegende ouderdom van ruim 88 jaar.

J. W. Bijen ho l
J. Z. Bijenhof-Bruins

W. H. Harwig-Bijenhof
J. W. Harwig

J. J. Eggink-Bijenhof
H. J. Eggink

H. Aartsen-Bijenhof
S. H. Aartsen

klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, 31 oktober 1970
„De Boomgaard"

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
woensdag 4 november op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis dat de eerst-
volgende zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden op dinsdag 24 november
1970 van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeen-
tehuis.

Vorden, 3 november 1970.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkcl

de sekrctaris,
J. Drijfhout

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

dansen

A.S. ZONDAG

<S NOVEMBER

met medewerking van het
orkest

DAVOLI TEAM
AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij me rechter :ijn? (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 vr i jdagmi j
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

verrassend goed
en . . . .
verrassend voordelig!

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

GROTE PAARDENMARKT
(KOLDEMARKT)

OP WOENSDAG
1 1 NOVEMBER TE

Hengelo Gld,
Aankoop prijzen voor
de verloting

Uitreiking van waardebonnen aan dames

Om de prachtige vormgeving

Om de perfekte beeldkiealiteit

Om de parate sert

£>; CTV610
• MW.3M l*"»«)

Daarom moest u de modellen eens bekijken,
een demonstratie bijwonen en een folder ko-
men halen.

BLAUPUNKT

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813

2 blikken sperziebonen van 178 voor 148

2 PAKJES PETIT BEURRE 98

500 GRAM JONGE KAAS 225

7 PAK SPAR CUSTARD van 78 voor 69

150 GRAM HAM 119

2 pakjes Spar margarine van 88 voor 79

KIST a 15 KILO JONATHANS 495

1 FLES FRAMBOZEN-BESSEN WIJN van 395 voor 325

2 TUBES PRODENT TANDPASTA van 240 voor 775

3 FLESJES HAARVERSTEVIGER van 139 voor 98

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphcnseweg 41 Telefoon 1281

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Tietscapes, Regenpakken

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 indiensttreding

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

O

w

en -broeken

in de modeklcuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Maïtens
Zutphenseweg - Vorden

Itemw
o

<¥>

<$>

Margarinefabrieken - Den Dolder

E
speel met

de mogelijkheden

Wie droomt niet van zo'n slaapkamer? Wit laqué in
combinatie met sapeli mahonie. Strak en stijlvol van
vorm. Maar bovenal betaalbaar. Kijk: nachtkastje
f 48,50, toiletmeubel plus spiegel f 135,-, drie-deurs
linnenkast f 395,- en ledikant met boekenplank
f 199,50. Laat uw droom werkelijkheid worden. Het kan.

VISSER - VORDEN
Burg. Gallóestraat - Tel. 1381

ADIBfllRfOHI

MOOIER WONEN



Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandei

Martens
steeds docltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

1 Simca 1000 GL b.j. 1970

1 Simca 1301 LS b.j. 1969

1 Volkswagen 1600
bouwjaar 1969

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

84

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

WOLLEN AaBe DEKENS
150 x 220 reeds voor

47,50

DOUBLÉ FACES
zuiver wol, 180 x 220

92,50

FLANELLEN LAKENS

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Adverteren doet verkopen

VRIJDAG 6 NOVEMBER A.S.

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

Café-Restaurant

Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114
Vorden

LEES DE SINT NICOLAASKRANT

ATTENTIE!!

Wij zijn weer ruim gesorteerd in:

ALLE BLOEMBOLLEN
voor kamer en tuin.

TEVENS:

Coniferen, heesters, haagplan-
tcn, vaste planten, violen en:.

Vanouds bekende adres

Zutphenseweg 54 - Vorden - Tel. 1508

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

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

Tochtband
Tochtstrips

Dorpelstrips

enz. enz.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486
Vorden

VERSE HAANTJES
munten uit door kwaliteit

Eieren 10 voor ƒ l ,—

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
extra lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Onze nieuwe kol lckt ie
kostuums voor najaar
en winter 1970
wordt gekenmerkt
door de nieuwe
elegante trend
in de herenmode.
Voor de jongeren
hebben wij een fraaie
kollektie modische
kostuums en
voor de „middelbaren"
hebben wij modellen
in de rekken hangen,
die hen tien jaar
jonger kleden.
Loop eens bij ons
binnen en
overtuig u zelf.

179,-
Schoolclerrnan

Raadhuisstraat

ISOLATIE-
MATERIAAL
2-3-4 cm dik

Volop uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Koetouwen
Afleveringshaltcrs
Marktdekken
Spantouwen
Wartels
Ringen
Karabijnhakcn
Koedckkcn
Spankcttinycn
Spanriemen

KLUVERS
Zutphensew. 53 Vorden
Telefoon 1318

VRIJETIJDSKLEDING
Helanca trainingspakken met biezen of
in twee kleuren.

Sportieve truien, vesten, pul lover s en
sweaters.

Levi, corduroy pantalons en jacks.

Janus noorse wollen kousen en sokken.

Wapen- en sporthandei

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Dit is uw kans!

-^^r-

Speel mee
in de komende
Sint Nicolaas-aktie!
U kunt de trotse bezitter
worden van:

1) de Citroen-auto 'Diana'
en f 500,- reisgeld

2) geldprijzen van
11000,- f500,- f250,- f 100,- f 10,-

Grijpt uw kans,
doet uw inkopen in Vorden!

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

Verkoop van vers truit
op de bekende adressen

Alle rassen voorradig

Cox's

Ingrid Marie

Jonathan

Goudreinetten

Lombarts

Golden Delicious

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

MERKBENZINE
goedkoop

G. Wculcn Krancnbarg
Enkweg bij NS-station

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschuddcrs
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Profijt
AANBIEDING

20 meter
drooglengte

Staand droogrek
met 20 meter ge-
plastificeerde
drooglijn.

Gemakkelijk op
te zetten en in te
klappen.

Prijs 27,95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

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

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VOORAL UW

Wapen- en sporthandei

Martens
xecdi doeltrelfendi

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Een z.g.a.n.
damesfiets. Polweg 7 te
Wichmond



Donderdag 5 november 1970

Tweede bfad Contact
32e jaargang no. 31

Deze
prijzen
liggen
voorn
klaar!

11000,- f 250,- f 500,-

f100,- 200 x f 10,-

Speel mee in de komende Sint Nicolaasaktie. Nog nooit werden zoveel prijzen toege-
kend. Daarom: Grijpt uw kans en doe uw inkopen in Vorden!

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

m^^m^*^*m*^omm^mm^*fi^afmmm*mmmf*mmmm]^m^sm^^^^m^^m^^^m^mmnmma^*^^^^^^^^^mm^m^^mfma~m*^—^~^^^^^^^—'^^—^^^—^-^—^—^~—

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m 7 maarff971 verzorgen wij uw
binnenschilderwerk met subsidie a ƒ 15,- per mandag, vraag vrijblijv inlichtingen

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR.
DREAJERS

ZATERDAG 7 NOVEMBER
19.30 UUR

Prinsenbal
IN ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG

Met medewerking van de Prin-
senkapel en Prins Paul I en :ijn
gevolg

Typeschool
Klein Lebbink

er bestaat nu 'nog gele-
genheid om je op te

geven voor de nieuwe
cursus

STENO
en

TYPEN
aanmelden en-of inlich-

tingen:
Mevr. Duursma
Dorpsstraat 15

VORDEN
Telefoon 1988

Te koop: 2 beste dragen-
de en een niciui'mclktc
vaars M RIJ.
Wesselink 't Elshof

Gevraagd: Hulp in de
huishouding. 5-daagse
werkweek, zaterdags vrij,

Te koop: 10 biggen.
E. Pardijs, Wildenborch-
seweg 7

goed loon. W. Elbrink- ^
Visser. Burg. Galléest, £ koop: MRI]dragc:,
5, Vorden de vaars. R. Groot Bra-

mel, Wiersserbroekw. l

Afspraak met
'n franse Chrysler

Dat nieuwe idee op de weg is er.
De Chrysler 160, 160 GT en 180. En

liet is ons, Simca-dealers, een eer on ^
een genoegen u reeds nu het eerste V»*

exemplaar, sportief en weldadig
luxueus, te kunnen tonen.

show
Openingstijden:
Vrijdag 6 november, van 16.00 - 22.00 uur
Zaterdag 7 november, van 10.00 - 22.00 uur
Zondag 8 november, van 12.00 - 18.00 uur

AUTOMOBIELBEDR1JF

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

Vordense bosloop geslaagd
Het initiatief van de Vordense zwem- en poloclub
Vorden '64 om een bosloop te houden, heeft ge-
leid tot een groot aantal deelnemers. Ongeveer
HO personen gingen van start waaronder deelne-
mers uit Groenlo, Deventer, Gaanderen, Didam en
natuurli jk vele leden van sportverenigingen hier
ter plaatse.

In de omgeving van het zwembad had de heer
Verstoep een parcours uitgezet van 3 en van 5 km
(de deelnemers konden ze"lf bepalen welke afstand
men wilde lopen). Het lag niet in de bedoeling
om er een wedstrijd van te maken, al had men
voor de eerstaankomende wel een prijsje beschik-
baar, maar men moest het meer zien als een kon-
ditietest.

Voor alle deelnemers was een herinneringsvaantje
tenminste voor 100 want de organisatoren hadden
een dergelijk groot aantal deelnemers niet ver-
wacht, zodat er gauw 40 vaantjes bij besteld moes-
ten worden. Het ligt in de bedoeling om in april
weer een bosloop te houden. Waarschijnlijk zal
dan ook de 10 km gelopen worden.

Geslaagd
J. van Ark slaagde te Scheveningen voor het exa-
men Vakbekwaamheid voor de Kleinhandel in klei-
ne dieren en hengelsportartikelen.
Keuzevak: vogels, knaagdieren, voeders en dieren-
benodigdheden.

Beatclub „Turn"
Beatclub Turn te Kranenburg heeft na enige maan-
den rust weer een beatavond georganiseerd.
De bijna 500 jongeren uit vele omliggende plaat-
sen waren enthousiast over het optreden van Q 65
waarmee de organisatoren dan ook een goede keus
hadden gemaakt.

Doordat er woensdagmorgen nog diverse adver-
tenties in ons bezit kwamen, waren we genood-
zaakt enkele artikelen te laten liggen.
Wij hopen deze artikelen in het volgende nummer
wel op te nemen.

Redaktic

Een greep uit onze
openingsaanbieding . . .

Kamerbreed nylontapijt 400 breed
vanaf ƒ 65,- per meter

Zwaar dralonvelours bankstel
normaal ƒ 995,- als openingsaanbie-
ding ƒ 895,-

Passende salontafel ƒ 159,-

Pracht eiken bankstellen v.a. ƒ 950,-

Eiken salonkasten vanaf ƒ 495,-

Passende salontafel halve prijs

Wollen deken of terlenka sprei gratis
bij aankoop van een houten bankstel
Aparte modellen in diverse houtsoorten voorradig.

In onze baby-afdeling pracht aanbiedingen in kin-
derledikanten, commodes, boxen en kinderstoelen

Eetkamerstoelen ?
Ook hierin veel keus en bijzonder interessante
aanbiedingen.

Matrassen als openingsaanb. v.a. 69,-

PROFITEER OOK VAN DE AANBIEDINGEN
UIT ONZE TEXTIELAFDELING

SPIJKERBROEKEN vanaf 12,95

WEEKENDERS 12,95 2 stuks 23,50

TERGAL NACHTHEMD diverse dessins 9,95

PRACHT PANTY'S 1,95 2 paar 3,60

Overtuigt u, het is beslist de moeite waard.

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wij zoeken voor ons bedrijf te

Lochem
een ervaren

ONDERHOUDSMONTEUR
Voor deze funktie vragen wij iemand die speciaal
zal worden belast met het mechanische reparatie-

en onderhoudswerk.

Bezit van het diploma LTS Machinebankwerken
is vereist. Diploma lassen strekt tot aanbeveling.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de
direktie van de

N.V. TWENTSCHE
KABELFABRIEK, Haaksbergen

Telefoon (05427) 2255

NV TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM



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

p W
* rl. T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

l PIET HEIN EMS BROEK
l en

MANNEKE KOERSELMAN

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatshebben op vrijdag 12 no-
vem'ber a.s. om 14.00 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, .november 1970
Groeneweg l - Burg. Galléestraat 12

Toekomstig adres: Ruurloseweg 31, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
19.00 uur in hotel Bakker.

De opening van onze nieuwe zaak zal voor
ons een onvergetelijke dag blijven.

Ruim 1500 personen mochten wij die dag
begroeten.

l Voor uw spontane medeleving, bloemstuk-
• • ken en zeer vele andere attenties, zeggen

wij allen hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,

XOIOlOIOiOlOl

FAM. HELMINK
Zutphenseweg 16

aoioioio^^

< •>

ZONDAGMIDDAG 8 OKTOBER

VORDEN 1 •

REUNM (Borculo)

Aanvang 14.30 uur

ZOJUIST ONTVANGEN:

nieuwe
kollektie
damestassen
HEEL MODERN

EN NIET DUUR

SCHOENHANDEL

Dorpsstraat 4 _ Vorden

HERSTELLINGSOORD
DE DECANIJE

vraagt:

EEN VERPLEEGHULP
Sollicitaties aan de direktie, telefoon 1481

Donderdag

500 gram schouder-
karbonade 2,49
500 gram speklappcn 1,70

Vrijdag en zaterdag
500 gram verse ivorst
500 gram rundcrlappcn
500 gram riblappen
3 Hamburgers

Voor de boterham

2,60
2,75
3,95
0,95

750 gram gekookte worst 0.68
150 gram pekel vlees 0,98
150 gram boterharnworst 0,68
100 gram paarderookvlecs 0,80

Rund- en varkensslagerij

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

Heden, 31 oktober 1970, overleed tot onze
diepe droefheid 'nog geheel onverwacht mijn
man, onze ivader, behuwd vader en groot-
vader

ALBERTUS HARMANUS
VAN DEN BERG

echtgenoot van Elisa'beth Geertruida de Jong

in de leefti jd van 71 jaar.

Vorden: E. G. van den Berg-de Jong
Zeist: H. R. van den Berg
Zevenaar:

J. A. M. Veltman-van den Berg
A. L. M. Veltman

Nederhorst den Berg:
A. J. M. van den Berg
Jan Groot

Beverwijk:
E. G. M. Apeldoorn-van den Berg
J. J. Apeldoorn

Groningen:
A. A. M. Mathis-van den Berg
B. J. A. J. Mathis

Alkmaar: R. H. van den Berg
A. van den Berg-Kubis

Groningen:
A. H. van den Berg
E. M. van den Berg-Rotteveel

Best: S. R. C. van den Berg
B. J. van den Berg-Kropff

Eerde: M. J. P. Janssen-v?n den Berg
G. A. Janssen
en kleinkinderen

Vorden, 31 oktober 1970
Berend van Hackfortweg 3

De begrafenis heeft inmiddels plaats-
gevonden op de r.k. begraafplaats te Kranen-
burg.

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

TEETJE MARIA KAAS
weduwe van Jacob Slotemaker

in de ouderdom van 80 jaar.

Voorst: M. Rakhorst-Slotemaker
J. W. Rakhorst

Vorden: M. Slotemaker
Th. J. Slotemaker-Diesfeldt

klej^^en achterklein-
kincreren

Vorden, 2 november 1970
Het Schapenmeer, Lekkebekje 6

De overledene is oj^Bbaard in de aula van
de Zutphense Begrafenis Stichting, Lieve-
vrouwestraat 12-14 Zutphen. Bezoek van
18.30-19.00 uur.

Een rouwdienst zal plaatsvinden vrijdag 6
november a.s. om 11.30 uur j.i de aula, waar-
na de teraardebestelling om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Voorst.

GEMEENTE VORDEN
Het gemeentebestuur van Vorden maakt be-
kend, dat op 10 en 17 'november a.s. de wet-
houders verhinderd zijn spreekuur te houden.

Vorden, 5 november 1970.

Het gemeentebestuur voornoemd,

Van Arkel,
burgemeester

Dri j fhout ,
sekretaris

CHR. MUZIEK- EN TAMBOERKORPS

Sursum Corda
1930—1970

Jubileum-
uitvoering
op zaterdag H november 1970 in
het Nutsgebottit'. aanvang 20.00
uur precies, entree vrij.

Voor de pauze optreden muziek- en tamboer-
korps.

Na de pauze optreden van l " • ( l l o l t r n s toneel-
gezelschap COC met het lu imige stuk

Marcus van de Waterman
's Middags van 14.00 tot 16.00 uur receptie
in het Nutsgebouiv.

NU MEER
KEUS IN

mode-
laarzen

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

SCHOOL MET DE BIJBEL
Het Hoge 42

FEESTELIJKE
OUDERAVOND
op donderdag 12 november in het
Nutsgebouiv, aanvang 19.30 uur.

De leerlingen van de zesde klas verzorgen
het programma en brengen u o.a.

ZANG
EEN MUSICAL
MINISTERS IN MOEILIJK-
HEDEN

Ouders, leden en belangstellenden van
harte welkom.

\Vegens enorm sukscs verlengen wij de

WMF pannenaktie

met 15% korting
tot en met 14 november a. s.

Roers&man
Burg. Galléeetraat - Telefoon 1364

Donderdagmiddag 12 november
('lin<^B2.00 uur irc(/cns }\uniïic-
feest

GESLOTEN

WEEKREKLAME
A.s. vrijdag en zaterdag bij aan-
koop van l paar schoenen

EEN GROTE
BOODSCHAPPENTAS
VOOR SLECHTS 6,95
(normale winkelprijs ƒ 14,95)

Het adres ook voor al me andere
lederwaren

Het Schoenenhuis
Fa Jansen

Dorpsstraat 34 - Vorden

Ijsbaan Vorden
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
te houden op nmandag 9 novem-
ber 1970 n.mi. 20.30 uur in het
Nutsgebouii'.

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslag sekretaris.
4. Jaarverslag penningmeester,
5. Benoeming lid kaskommissie 1970-1971.

Aftredend de heer G. Potman.
6. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar: M. Groen,
voorzitter; H. G. Harmsen, lid; G. Hoe-
tink, lid.

7. Kontributie 1970-1971.
8. Mededelingen.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.
Het bestuur

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

200 gr. tongeworst

200 gr. boterhamworst

500 gr. zuurkool

250 gr. fijne rookworst

Rund- kalfs- en varkensslagerij

260
225
298

298

298

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Adidas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. ca» 33P-
Adidas-,,Santiago"
met schrocfdoppen. ca. 44,-

Adldas-,,Valencia"
vanaf maat 31, met schroetdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adidas-„Brasil"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
«ecdc -lodtnÜendl

Zutphenseweg - Vorden

Nieuws
over televisie

Dit ii'>is eens c/c s<-ns;itie.
Beeld en i/eluid in de huiskamer.

Nu is het gewoon!
Kleurentelevisie i* niet yetvoon,
Jat moet u :ien in mr huiskamer,

Vraag proefplaatsing

KLEURENTELEVISIE
56 cm beeld, met i n r u i l , vanaf

1795,-

ZWART-WIT TELEVISIE
met inrui l , vanaf

498,-
VOOR BEELD EN GELUID

6ENIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46


