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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
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Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

Hervormde kerk
M R) uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen (H. Doop)
In de zomermaanden koffie na de diensten

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

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdagmiddag 16.00 u. tot zondagavond l l u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Vrijdag 17, zaterdag 18, zondag 19 juli zuster
Van der Schoot, telefoon (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 feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan gescM^'en on lei no.
(05752) 1541, ook buiten kanto<>n:ren. E j geen
gehoor kan het politiebureau, teleloon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 r i Klein Hrk
kelder (boekhandel Hassink), te lefoon 133? ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

v/: Geen.

Ondertrouwd: G. J. Kamphuis en J. G. van Ooijen.

Gehuwd: E. J. Eggink en A. C. Lettink; H. G.
Wagenvoort en T. H. Neerlaar.

Overleden: Geen.

Brand in de Kranenburg

Zondagavond werd in de Kranenburg brand ge-
'. bij de familie Sueters aan de Ruurloseweg.

onbekende oorzaak was brand ontstaan in
een van de slaapkamers, die spoedig fel brand-

)e Vordense brandweer, die binnen zeer korte
tijd aanwezig was, wist door snel handelen erger

>orkomen en bluste met 2 stralen waarna de
schuimblusser het werk afmaakte. Na een uur kon

randwcer in rukken .

i l i .u lc (vooral door het water) loopt in de
tienduizenden guldens. Woon- en winkelhuis, be-
nevens de magazijnruimten waren verzekerd. De
familie Sueters heeft voorlopig onderdak gevon-
den bij behulpzame buren.

Diplomazwemmen
Naar wij hebben vernomen zal er vrijdagavond l 7
juli weer gelegenheid zijn tot het afleggen van een
zwemproef in het zwembad In de Dennen. Deze
keer is het weer de beurt aan de A- en B-kandida-
ten. De C- en D-kandidaten kunnen begin augus-
tus weer terecht.

Achtkastelentocht
Aan de wekelijkse achtkastelentocht namen ditmaal
132 personen deel, terwijl de wandeltocht 12 deel-
nemers trok. Voor de deelnemers aan de achtkas-
telentocht heeft de plaatselijke VVV elke week
voor iedere 50e 100e deelnemer een kleine attentie
in petto.

Raadsvergadering
gem. Vorden

Windmolen te Linde wordt gerestaureerd

De raadsvergadering die dinsdagavond in Vorden
werd gehouden, had qua agendapunten niet veel
om het lijf. Binnen het uur was het dan ook be-
keken.
De windmolen te Linde zal worden gerestaureerd.
De totale kosten die met deze restauratie gemoeid
zij,n bedragen plm. ƒ 50.000,—. De coöp. landbouw-
vereniging Ons Belang die eigenaresse van de
molen is, zal 10 percent van de kosten voor haar
rekening nemen. De Gelderse Molenkommissie
heeft de minister van Kuituur, Rekreatie en Maat-
schappelijk Werk verzocht met 40 percent te sub-
sidiëren, terwijl deze kommissie Gedeputeerde Sta-
ten zullen adviseren 20 percent van de restauratie-
kosten voor provinciale rekening te nemen.
De raad besloot 30 percent subsidie te verlenen.
Besloten werd een bedrag van ƒ 15.000,— op de
kapitaaldienst van de gemeentebegroting voor 1970
uit te trekken. Op grond van het besluit verfijning
algemene uitkering monumenten ontvangt de ge-
meente, gespreid over een aantal jaren, via het ge-
meentefonds ongeveer 30 percent van de subsidia-
bele restauratiekosten terug.
Mevrouw Van der Heide-van der Ploeg (PvdA)
zou gaarne zien dat de molen, nadat de restau-
ratiewerkzaamheden zijn verricht, voor het publiek
opengesteld zal worden.
De heer Lichtenberg (KVP) vroeg of er ook af-
spraken zijn gemaakt over^^derhoud van de mo-
len in de toekomst. Wie ̂ |ft daarvoor verant-
woordelijk, zo vroeg hij.
Wethouder Lenselink (AR) deelde mede dat de
eigenaresse t.w. Ons Belang voor het onderhoud
aansprakelijk zal zijn. Het Rechter zo dat de Ver-
eniging Nederlandse Mole^fcaarlijks een subsidie
geeft voor het onderhoud ^an deze molen, aldus
de heer Lenselink.
Omdat er in Vorden behalve de Lindese molen nog
twee molens zijn, drong de heer Gerritsen (Bin-
ding-Rechts) op een krachtig gemeentelijk beleid
inzake de rekreatie aan.

Waardering voor vrijwillige brandweer

De heer Regelink (AR) sprak woorden van waar-
dering aan het adres van de Vordense vrijwillige
brandweer. Met de wijze waarop de brandweerlie-
den worden gewaarschuwd (sirenegeloei) was de
heer Regelink het niet eens. Ook mevrouw Van
der Heide -van der Ploeg (PvdA) stelde voor,
speciaal 's nachts, de brandweer te waarschuwen
d.m.v. een interne bel.
Burgemeester Van Arkel zegde toe dit te zullen
bekijken, waarbij hij wel de opmerking maakte dat
een alarmsysteem zoals voorgesteld vrij duur zal
zijn.
De heer Tjoonk (VVD) bepleitte verbetering van
de weg naar het zwembad vanaf Lettink.
De heer Lenselink (AR) voegde hieraan toe dat
deze weg speciaal op zondag één van de drukste
wegen in Vorden is. Momenteel is men van ge-
meentewege bezig de bermen op te knappen. Een
afdoende oplossing zou evenwel zijn de weg te
verbreden, maar dat kost te veel geld.
De h "er Gerritsen (Binding-Rechts) vroeg B &
W t: willen informeren waar de verklaring van
qeer bezwaar b l i j f t van de familie Groot Jebbink.
De voorzitter antwoordde hierop dat er juist he-
denmorgen over gebeld is.

De heer Koerselman (PvdA) werd desgevraagd
medegedeeld dat de regeling betreffende de huur-
subsidie t.z.t. in Contact gepubliceerd zal worden.
Verder informeerde de heer Koerselman of de ge-
meente Vorden niet voor vrijstelling in aanmer-
king kan komen inzake de huurliberalisatie die op
l september ingesteld zal worden.
De minister geeft hiervoor geen toestemming, al-
dus de heer Van Arkel.
De heer Lichtenberg (KVP) vroeg de Ganzesteeg
begaanbaar te maken voor wandelaars. Dit zal on-
derzocht worden.

Onderzoek geloofsbrieven

Een kommissie van onderzoek bestaande uit me-
vrouw Van der Heide-van der Ploeg en de heren
C. Norde en Z. Regelink hebben de geloofsbrieven
onderzocht en akkoord bevonden van de dertien
nieuw benoemde raadsleden. In een volgende
raadsvergadering zal afscheid van de niet in de
raad terugkerende leden worden genomen, terwijl
een vergadering later de nieuwe leden zullen wor-
den geïnstalleerd. Dinsdagavond 25 augustus komt
de raad weer bijeen.

Verkoop bouwterrein
De raad besloot tot verkoop van een tweetal bouw-
terreinen, gelegen aan de Margrietlaan en de Prins
Clauslaan, aan de Bouwmaatschappij Oost-Neder-
land „Bomon" NV te D^Wnchem. De grootte van
deze terreinen bedraagt ^sp. 2119 en 1987 m~ en
bestemd vcor de bouw van kleine woningen van
een bungalowtype. De koopsom bedraagt f 26,—
per m-, in totaal derhalve ƒ 106.756,—.
Voorts besloot de raad tot het aangaan van een
kasgeldlening groot ƒ 70^ÉOO,— met de NV Bank
voor Ned. Gemeenten VOTT drie maanden. Verder
werden de verordeningen op de krotontruiming en
de doorstroming door de raad aangenomen.

Gelden beschikbaar voor het onderwijs
T.b.v. de bijzondere kleuterschool aan de School-
straat besloot de raad ƒ 4.150,— beschikbaar te
stellen voor aanschaf van enig spel- en ontwikke-
lingsmateriaal en voor de aanschaf van een stof-
zuiger alsmede voor het uitbreiden van het tegel-
plein.
De heer Koerselman attendeerde op het tegelpla-
teau. In vele plaatsen in ons land wil men nl. rub-
ber tegels. Wij zullen dit onder ogen zien, aldus
de voorzitter.
Wethouder Wuestenenk wees er op dat de inspek-
trice van het schoolonderwijs overigens geen be-
zwaren maakte tegen het huidige tegelplateau.
Voor benodigde leermiddelen aan de bijzondere la-
gere school aan Het Hoge besloot de raad f 5.700,-
beschikbaar te stellen.
Voor het vervangen van de oude bordstellingen
in de opbare scholen dorp en het Medler alsmede
voor het vervangen van banken in de school Med-
ler stelde de raad in totaal ƒ 13.300,— beschikbaar.
Voor de inrichting van het gymnastieklokaal stel-
de de raad ƒ 7.400,— beschikbaar.
ƒ 3.620,— werd beschikbaar gesteld opdat er vijf
schrijfmachines in het gemeentehuis aangeschaft
kunnen worden.
Kan op één van deze machines ook de politiever-
ordening gemaakt worden, zo merkte de heer
Tjoonk (VVD) gekscherend op.

Orgelbespelingen Herv. kerk
De bekende Rotterdamse organist Dirk Jansz.
Zwart komt ook dit jaar weer naar Vorden om het
orgel in de Hervormde kerk te bespelen. De data
van de orgelbespelingen zijn: dinsdag 21 juli en
dinsdag 4 augustus. De aanvang is bepaald op
8 uur 's avonds.
Aan de orgelbespeling op 21 ju l i zal medewerken
de Rotterdamse sopraan Trees Oosterheerd. Zij
zal enkele liederen en aria's zingen van Bach en
Handel. Dirk Jansz. Zwart (stammend uit een
bekende organisten famil ie) zal haar begeleiden en
orgelwerken laten horen van Handel, Scarlatti,
Mendelssohn, Pescettit, Richter, Dubois (Toccata)
en Jan Zwart (bewerkingen van psalmen en gees-
telijke liederen).

Naar we hopen zullen velen uit Vorden en omge-
ving (en ook de vele gasten en vakantiegangers)
deze gelegenheid te baat nemen om het mooie, uit
de vorige eeuw daterende orgel van de Hervormde
kerk te Vorden te beluisteren.
Gezien de reputatie van deze organist beloven dit
voor Vorden twee bijzondere orgelbespelingen te
wordrn . Velen zul len het zich nog van vorig jaar
herinneren.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer L. Bleumink slaagde
te Hilversum voor het diploma aannemer BU.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Gevonden voorwerpen

3 handdoeken en l herenhoed; l paar zwarte rub-
berlaarzen maat 10; l duimstok; l halskettinkje
met „bom" hangertje; l lichtgroen damesvest; l
zwarte „Poppel" aansteker; l lichtgrijs meisjes-
vest; l driewielertje; l bril met- bruin montuur; 2
tropische parkieten; l plastik zak waarin slaapzak;
l damespolshorloge, rond, goudkleurig met meta-
len band, merk „Centra"; l wit babyvestje met ro-
se bandje; l blauwe overall en l grijze stofjas; l
witte damesportemonnaie, inhoud f 4,74; l don-
kergrijs gestreept herenkolbertjasje; l schildpad;
l kinderfiets.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5, telefoon 05752-1230.

Jubileum-juniorentoernooi Ratti

Na het suksesvol verlopen pupillentoernooi van
vorige week zondag, organiseerde de jeugdkom-
missie van de s-v. Ratti een jeugdtoernooi. Een en
ander ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum
van Ratti over enkele weken.
Er werd gespeeld in de groepen B- en C-junioren.
Voor de aanvang van de wedstrijden bood Klein
Dochteren bloemen aan.

De einduitslag in groep B werd:
1. RKZVC b, Zieuwent; 2. Ratti b, Vorden; 3.
Klein Dochteren b, Laren; 4. Witkampers b, Laren.
Groep C-junioren:
1. RKZVC c, Zieuwent; 2. Klein Dochteren c,
Laren; 3. Witkampers c, Laren; 4. Ratti c, Vorden.
In groep C moesten Witkampers en Ratti die bei-
den gelijk eindigden, strafschoppen nemen, welke
door de Witkampersjeugd werd gewonnen.

Het goed geslaagde toernooi werd besloten met
de prijsuitreiking door de voorzitter van de Ratti
jeugdkommissie broeder Canutus Schilder. Hij
bracht dank aan alle spelers en de leiders die de
jongens een prettige en ontspannende middag had-
den gegeven. De eerste en tweede prijswinnaars
in beide groepen ontvingen een beker, de derde
en vierde prijswinnaars een medaille. Elke speler
die deelnam aan het toernooi ontving een herinne-
ringsvaantje.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamerukomst in het nutsgebouw
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

22 juli Dansen in het Nutsgebouw
29 juli Hervormde Vrouwengroep Linde

l aug. Avondwandeling Oranjevereni-
ging Medler en omstreken

5 aug. Dansen in 'het Nutsgebouw

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

Uitvoering Algemene Bijstands-
wet in de gemeente Vorden
In verband met de verhoging van het wettelijk
minimumloon tot ƒ 153,60 per week, zijn de nor-
men voor de verlening van financiële bijstand
aangepast, zulks met ingang van 28 juni 1970.

De normen zijn nu als volgt per week:
a. Voor een gezin zonder kinderen: ƒ 92,60 te ver-

meerderen met de verschuldigde woonkosten en
de ziekenfondspremie.

b. Voor een gezin met minderjarige kinderen, die
voor kinderbijslag in aanmerking komen, of
zouden komen:
Gezin met l kind : ƒ 94,35
Gezin met 2 kinderen: ƒ 95,95
Gezin met 3 kinderen: ƒ 97,55
Gezin met 4 kinderen: f 99,65
Gezin met 5 kinderen: ƒ 99,65
voor de onder b vallende gezinnen te vermeer-
deren met woonkosten, ziekenfondspremie en
kinderbijslag.

c. Voor een onvolledig gezin:
Gezin met l kind : ƒ 80,45
Gezin met 2 kinderen: ƒ 82,05
Gezin met 3 kinderen: ƒ 83,65
Gezin met 4 kinderen: f 85,75
Gezin met 5 kinderen: ƒ 85,75
voor de onder c vallende gezinnen te vermeer-
deren met woonkosten, ziekenfondspremie en
kinderbijslag.

d. Voor een alleenstaande met eigen huishouding
en huisvesting ƒ 64,80 te vermeerderen met de
verschuldigde woonkosten en de ziekenfonds-
premie.

e. Voor een alleenstaande zonder eigen huishou-
ding en huisvesting: f 64,80 te vermeerderen
met f 19,40 en de ziekenfondspremie.

De bedragen voor vrijlatingen ten aanzien van
vermogen (spaargelden, onroerende goederen, ef-
fekten enz.) zijn niet veranderd.
Voor nadere informaties kunt u zich wenden tot
de afdeling sociale zaken ter gemeentesekretarie.

Jong Gelre
Op het terrein van de v.v. Vorden werd maandag-
avond de laatste ronde gespeeld in de strijd om
het voetbalkampioenschap van de Ring Berkel-
streek van Jong Gelre.
Het elftal van Laren dat de gehele kompetitie een
goede indruk heeft achtergelaten slaagde erin, door
met niet minder dan 8-0 van Lochem te winnen,
het kampioenschap te behalen.

Met 8 punten uit 4 wedstrijden werd Laren dus
overtuigend kampioen. De tweede plaats ging naar
Jong Gelre Vorden met 5-4. Lochem werd derde
met 4-4, Almen met 3-4 vierde. De rij werd geslo-
ten door Warnsveld met 0-4.
Tijdens een gezellige bijeenkomst na afloop in de
kantine op het voetbalveld, reikte de voorzitter van
de Ring Berkelstreek T. Klein Nagelvoort uit La-
ren, de prijzen uit.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

Kwaliteit

Service

* Lage prijzen

Uit de.

3 stuks

188
198

Voor een heerlijke soep

SCHENKEL
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

MAGER BRAADVLEES

Blik Unox

GROENTE-
SOEP

102

elk 2e blik

49

Beker Rinse

APPEL-

STROOP

van 79 voor

59

Teo H.H. I

JAM

aardbeien

van 132 voor

109

Div. kleuren

KiKi

SHAMPOO

nu per flacon

80

Gezinsfles

Royal Crown

COLA

nu per fles

55

LITERPAK

Jaffa drink
PUUR SINAASAPPELSAP VAN 125 VOOR

l X.

W^Éa
^L unm}

ZURE ZULT 150 gram 59

PALING WORST 150 gram 89

SNIJWORST 150 gram 89

GEKOOKTE HAM 150 gram 99

GROTE GEZINSFLES •

f^ P^y cs^ü n ï r*g^

w JONGE

KAAS

400 gram al-

leen deze week

189

Emmertje

Luycks

FRITESSAUS

van 189 voor

159

Krat a 24 fles- c- ibinaasappel

je* Classe LIMONADE-
wv

Royal BIER SIROOP

voor slechts van 98 voor
A

575 79 |

OOI O .̂  ^,oolo ^% i
m^iVAN 79 VOOR

2 blikjes

SOEP-

BALLETJES

van 148 voor

119

PICO, MAGERE

Grote pot

a 12 stuks

KNAKWORST

van 198 voor

179

Ingedikt ap-

pelsap ,Dixap'

per fles

van 200 voor

169

^^^^^

CE9
^^^

Grote fles

SLASAUS

van

105 voor

89

chocoladedrank -7^
.̂ ^H ^^H ^^H^^^ta^

1 ,6 literf les

Donna Rosa of
Muskateller

zoete import-

wijn van 375

voor

325

Montilla
„PALE DRY"

zachter dan
sherry

nu per fles

295

VAN 98 VOOR ™ ^

Grote zak

paprika of
patato chip

nu weer

89

Ardita luiers

per pak 145

elk 2e pak

voor

75

rm«^
Sup. Unie

Roodmerk

KOFFIE

205

elk 2e pak

179

^^.
UAAA.

2 kuipjes

„SUN"

margarine

voor

79

MÈ4L OM* GJLuh

NIEUWE AARDAPPELEN

TUINBONEN

2 x 200 gram

LEVER-
PASTEI

deze week
voor

109

t

2y2 kg 139
2 kg 89

PANKLARE WORTELTJES SOOgram 49

PANKLARE RODE KOOL 500 gram 59

RODE BESSEN 500 gram 69

GRAPE FRUIT 2 stuks 69
Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

ZOUTE
zak vol

PINDA'S "TQ
nu voor • ^^

KOOPMANS GUSTARD fiQ
400 gram van 79 voor ^J^J

KOOPMANS PATENT BLOEM 4f)"7
kilopak van 119 voor l\^ •

ZOUTE
2 zakjes

MAGGI
2 zakjes

STICKS
a 100 gram

KIPPESOEP

89voor VJ W

voor ^^ ̂ *

SPEKKEN fiQ
grote zak vol van 7£f voor ^^ ̂ ^

BRUINTJE BEER BISKWIE CQ
250 gram van 79 voor ^^ ̂ ^

LANGE VINGERS "TC
pak van 85 voor • ̂ ^

CHOCOLADEHAGEL 98 AQ
Sprinklettes elke 2e zak VJ 57

WASVERZACHTER r>/> ir
2 liter van 295 voor ^-OO



Inplaats van kaarten voor
familie en vrienden
„Tel uw zegeningen,
tel ze één voor één"
Blij en dankbaar geven
wij kennis van de geboor-
te van

Albertine Jannckc
(Arjanne)

Jan en Ria Lenseiink
Paramaribo, 7 juli 1970
P.O.B. 506

Langs deze weg betui-
gen wij onze dank voor
het betoonde medeleven
na het overlijden va<n

Jacobus Laurcns
van Houte

Fam. van Houte
Vorden, 13 juli 1970

J. WECHGELAER
dierenarts

VAKANTIE
i>an 20 juli tot en
met 14 augustus

Dr. Harmsma neemt
waar

Gevraagd: / ha of meer
naweide met hoornvee te
hctt'cidcn.
Inlichtingen bur. Contact

Te koop: Goed onder-
houden wandelwagen;
autozitje en tv-antennc
(voor Ie en 2e net).
De Boonk 7, Vorden

Te koop: Een rood bont
vaarskalf, ooi- en ram-
hirnmeren.
B. Bargeman, Wilmerink-
weg l, telefoon 1558

Te koop: Ca 0,75 ha
rogge. Briefjes worden
ingewacht voor of op 21
juli l l uur bij G. Tjoonk
Wiersserallee l , Vorden

Te koop: Een goed on-
derhouden meisjesfiets
leeftijd 9-12 jaar.
G. A. Regdink, Henge-
loseweg 16

Te koop:
BOERENKOOL-,
BLOEMKOOL-,
KNOLRAAP- EN
ANDIJVIEPLAN-
TEN

Klein Geltink, Klein Gar-
mel Vorden

De speciale
verfwinkel
heeft voor u een grote
sortering

behang- en vcrfwa-
ren
schoonmaakartikelen
n\isbenzine
terpentijn
t inner
glans- en grondvcr-
ven
Latex miiuri'crccn
in verschil, kleuren

Behangtafel gratis in
bruikleen plus borstels
Stoomapparaat te huur bij
H. Weustenenk
Schildersbedrijf
Het Hoge - Vorden

Te koop: Nieuwe aard-
appelen ƒ 0,40 per kg.
H. Scheffer, Deldense-
broekweg 7, telef. 1333

G. W. Eijerkamp
Vorden
fel. 1386

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Heden overleed in het Wilhelmina Zieken-
huis te Doetinchem, na een langdurig gedra-
gen lijden, mijn inniggeliefde vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder

ALEIDA HENDRIKA ELLENKAMP
echtgenote van G. W. Wasseveld

in de gezegende ouderdom van 80 jaar.

Rust zacht

G. W. Wasseveld
H. J. Grotenhuis-Wasseveld
A. J. Grotenhuis
E. J. Wasseveld
G. Wasseveld-Engbers
en kleinkinderen

Vorden, 10 juli 1970
,,Vossenberg" Schuttestraat 28

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
woensdag 15 juli op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden,

DANSEN
Nutsgebouw
VORDEN

22 JULI

Popgroep
„TEACH-IN '
uit Enschede

TEVENS 5 AUGUSTUS
„THE MADDOX"
uit Brummen

WOENSDAG 22 JULI

TOUWTREKKEN
OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN VORDEN

Tevens

STEMMINGSMUZIEK

Café De Zon
A. H. l lartman - Zutphenseweg

Onderlinge Brandwaarborg Mij
Vorden
kantoor: Almensewcg 27

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 18 TOT EN MET 25 JULI

Voor dringende gevallen kan men zich met
de voorzitter, de heer G- W. Winkel in ver-
binding stellen (telefoon 1245)

en
JAN EYMANS

•":

STEFIE SCHOENAKER
hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk.
De inzegening zal plaatshebben op
woensdag 22 juli a.s. in de parochiekerk
van St. Antonius van Padua, Kranen-
burg-Vorden.

Nijmegen, Kon. Meilinkstraat 36
Vorden, Ruurloseweg 64
juli 1970

Voorlopig adres: Ruurloseweg 64, Vor-
den-Kranenburg.

Gelegenheid tot gelukwensen van 16.00-
18.00 uur in café-restaurant Schoenaker
Vorden-Kranenburg.

VANAF HEDEN

Grote

opruiming
op onze textielafd.

ZEER VELE AANBIEDINGEN

DIVERSE GOEDEREN VOOR
MINDER DAN DE HALVE PRIJS

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

OP MAANDAG 20 JULI A.S.
komt onder auspiciën van VVV
en de folkloristische dansgroep
De Knupduukskes de Portugese

ZANG- EN DANSGROEP
RANCHO
DAS CANTARINHAS
uit Figueira Da Foz, in Vorden
(46 personen).

7 uur gezamenlijke rondgang van-
^ ut het Marktplein met medewer-

king van de muziekvereniging

Sursum Corda en drum-
band
8 uur gezamenlijke dansdemon-
stratie-

Terrein achter de openbare dorpsschool
Mntree ƒ l,— kinderen ƒ 0,50

Hij slecht weer binnen.

Komt allen, want het wordt een feestelijke
folklore avond

2 litersf lessen Spar sinas

ELK 2e BLIK GROENTESOEP 39

500 GRAM JONGE KAAS 225

/ REUZE BAAL CHIPS 79

2 kuipjes Weli margarine van 122 voor 99

l P. SPAR POEDERKOFFIE 183

l BLIK VARKENSVLEES van 80 voor 69

100 GRAM ROOKVLEES 55

3 P. ZO-KLAAR PUDDING van 114 voor 98

l ONTBIJTKOEK van 90 voor 79

500 gram tomaten 55

REMMERS

Bij

is opruiming

Waarom?
De prijzen zijn er drastisch verlaagd

Daarom!
Wees er als de kippen bij

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Wegens verbouwing

GESLOTEN
op:
WOENSDAG 22 JULI EN
DONDERDAG 23 JULI

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Asefdealer - Orgaspecialist

Wilt u tapijt

Tapijt kopen is een kwestie van vertrouwen

UW ADRES VOOR GARANTIETAPIJTEN ?

WONINGINRICHTING

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

DAAR HEBBEN ZE ER VERSTAND VAN
AL MEER DAN 40 JAAR



OPRUIMING
van 16 t/m 22 juli

In onze MEUBEL showroom zijn heel wat
prachtige aanbiedingen voor u
ONS DEVIES: WEL BETER • MAAR NIET DUUR

Keurbankstellen
m
modern
klassiek

895,00
1050,00

MET SALONTAFELS
245,00 185,00

Prachtige eethoeken
4 STOELEN EN TAFEL

in:

modern
eiken
palissander

Haardbankjes
17,95

295,00
445,00
375,00

Aanbouwkasten
een sierraad voor uw kamer, in:

eiken 995,00
palissander 895,00
wengé 995,00
6-delige kast vanaf 895,00

Fauteuils
245,00 95,00 85,00

Salontafels
vanaf 79,00

Poefs
vanaf 34,75

Zie onze etalages
Gratis opslag voor latere levering

Matrasdekken
80 x 190 7,40

Aanbieding
zuiver wollen dekens

150 x 220
180 x 220
190 x 240

39,50
48,50
59,50

Stalen ledikanten
luxe uitvoering

80 x 190 vanaf 54,00

Spreien
l-persoons
2-persoons

21,95
29,95

Slaapkamers
salpeli, wengé, mahonie,
laqué

Matrassen
polyether o.a. 13 cm dik, aan 2
kanten geborduurd, vanaf

80 x 190
90 x 190

120 x 190
130 x 190

58,50
66,75
93,50

104,50

Polykussens
4,95

U heeft allang gepraat over vast tapijt in uw kamer
- wel beter - niet duur

Extra aanbieding

VAST TAPIJT
op 400 cm breed (kamerbreed) in prachtige kleuren
was per meter 109,00 nu per meter

179,-

Wij brengen heel veel koopjes
op allerhand gebied

ZIE ETALAGES

Loornan
HYPOTHEEK

OP BESTAANDE PANDEN • OP NIEUWBOUWWONINGEN

INLICHTINGEN:
.W. ter Huur, Hertog Karcl van Gelreweg 1

V orde n

BIJ HET BOUWFONDS BENT U VEILIG ONDER DAK! Bouwfonds
BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

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

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Alle landbouwwcrk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
f 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

I,n onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten f 3,75
Halve liter l 1,95
Ijssalon D. Bocrsma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 20 TOT EN MET 25 JULI

25 juli om 4 uur weer geopend

CAFÉ LETTINK
Almcnsewcg 35

WELK NET MEISJE
wil er hij ons komen werken in

huishouding en winkel

Banketbakkerij J WIEKART

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

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



Donderdag 16 juli 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 15

Touwtrekken om het kampioen-
schap van Vorden
Het is al vele jaren in Vorden de traditie om in
de loop van de zomermaanden grote touwtrekwed-
strijden te houden in het kader van het VVV-
programma. Deze evenementen zullen nu -worden
gehouden op de woensdagen 22 juli en 5 augustus
a.s. op het terrein van hotel De Zon aan de Zut-
phenseweg. Aan deze wedstrijden, die worden ge-
organiseerd door de plaatselijke sportkombinatie
't Medler, zijn tevens avondmarkten en een ker-
mis verbonden op het marktplein.

Het bestuur van de sportkombinatie 't Medler heeft
in nauwe samenwerking met de VVV besloten dat
alleen ploegen uit eigen gemeente zullen mogen
deelnemen. Er zijn al enkele verenigingen die zich
hebben opgegeven, maar om de strijd nog aantrek-
kelijker te maken worden de besturen van bedrij-
ven, verenigingen enz. verzocht zich zo spoedig
mogelijk op te geven. Elke ploeg mag bestaan uit 5
man, terwijl besloten is dat in ieder geval geen le-
den van bestaande touwtrekverenigingen die lid
zijn van de NTB mogen deelnemen. Voor het toer-
nooi zijn fraaie prijzen beschikbaar gesteld, zowel
door de organiserende vereniging als door de
VVV. De winnaar mag zich kampioen touwtrek-
ken van Vorden 1970 'noemen.

(Zie de advertentie in dit inummer.)

Dansgroep uit Portugal
Vorden beleeft maandag 20 jul i a.s. een groots
festijn. Niet minder dan de Portugese zang- en
dansgroep Rancho Das Cantarinhas uit Figueira
Da Foz, thans op tournee in Europa, komt een be-
zoek brengen aan Vorden onder auspiciën van de
VVV Vorden en de Vordense boerendansgroep
De Knupduukskes.

Het gezelschap dat uit 46 personen bestaat, ver-
tegenwoordigt de traditie van de vissers van Buar-
cos, waarvan de jonge man<nen in grote getale op
l mei het water uit de bron komen scheppen. De

jonge meisjes dragen dan de gevulde en met bloe-
men versierde kruiken op het hoofd en gaan dan-
send naar het dorp, gevolgd door de mannen,
waar alles eindigt in een vrolijk feest van dans en
zang.

Om 7 uur 'savonds vindt allereerst een gezamen-
lijke rondgang door Vorden plaats met medewer-
king van de christelijke muziekvereniging Sursum
Corda en haar drumband. Na afloop omstreeks
8 uur verzamelen de dansers zich op het terrein
achter de openbare dorpsschool waar gezamenlijk
diverse dansdemonstraties zullen worden gegeven.
Bij minder gunstig weer zal een zaal worden ge-
bruikt.
Het geheel moet worden gezien als een tegenbe-
zoek van de Vordense Knupduukskes in 1965 aan
Portugal.

Voetbalprogramma
Vergeleken met het vorig seizoen zijn er voor Vor-
den l wat de .nieuwe voetbalkompetitie betreft ,
weinig nieuwe gezichten bijgekomen. De geelzwar-
ten zijn nl. weer ingedeeld i>n afdeling B tezamen
met Bredevoort, Deo (Borculo), Reunie (Borculo)
RKZVC (Zieuwent), Markelo, Ruurlo, Socii
(Wichmond), Sp. Kotten, Vios (Bel t rum) en de
Witkampers (Laren). Nieuw zijn Deo en RKZ
VC.
Vorden 2 dat het afgelopen seizoen naar de twee-
de klas degradeerde, zal in afdeling N ongetwij-
feld proberen het verloren gegane terrein te her-
overen. Tegenstanders vaoi Vorden 2 zi jn : Deo 2
(Borculo), Eibergse Boys 3, Halle 2, Markelo 2,
Pax 3 (Hengelo), RKZVC 2 (Zieuwent) , Ruurlo
2, Sp. Lochem 3, Varsseveld 3.
Vorden 3 is in de derde klas ingedeeld in afdeling
M tezamen met 'Diepenheim 2, Eibergse Boys 4,
Klein Dochteren l, Markelo 4, Lochem 4, Reunie
4, SVBV l (Barchem) en Witkampers 2 (Laren).
Vorden 4 speelt in de derde klas afdeling G tegen
AZC 5, Be Quick 4, Gorssel 2, De Hoven 5, So-
cii 2, Voorst 3, Warnsveldse Boys 3, Zutphen 3
en Zutphania 3.

16 tot en met 25 juli

Bankstellen
VAN VOORAANSTAANDE
FABRIEKEN

MET DRALON OF WOL
BEKLEED REEDS VANAF

1255,00

Huiskamers
IN OUD-HOLLANDS
TEAKKLEUR

REEDS VANAF

245,00

Fauteuils
VANAF

89,50

Keukenstoelen
Keukentafels
Matrassen

POLYETHER l \ doorgestikt

MET DACRON AFDEKKING
ONDER GARANTIE

80 x 190 REEDS VANAF

79,50

:KTII

'r
ONZE KOLLEKTIE

kleinmeubel
ZOALS

mimisets

lektuurtafels

radio- en televisietafels

theewagens

toiletkastjes

GAAN WIJ TOTAAL OPRUI
MEN TEGEN

weggeef-
prijzen

DEKENS 1 pers vanaf 19,90

SPREIEN 1-pers. vanaf 27,50

KUSSENS zuiver veren v.a, 14,90

DIVANBEDDEN
80x190 vanaf 39,50

STAANDE SCHEMERLAMPEN
ENZ. ENZ.

KOMT U BESLIST KIJKEN EN

VERGEET U VOORAL ONZE

GROTE MEUBELSHOW NIET

WONINGINRICHTING

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

Drup . . .
Drup . . .

zegt de
regen

Treurig is het gesteld met het vakantieweer, dat
velen noopt om thuis te blijven.

De echte doorzetters gaan echter toch; zij laten
zich niet weerhouden door de regen.

Deze foto schoten we ergens in Overijssel, waar
de bewoners van deze tent zo'n overlast van water
kregen, dat ze er de parapluie er echt wel bij nodig
hadden.

Touwtrekkers-nieuws
Op het zondag jl. te Zelhem gehouden 5e bonds-
toernooi touwtrekken van de NTB hebben onze
plaatselijke favorieten van 't Medler weer enkele
suksessen behaald.

In de 640-kg gewichtsklasse was Medler l de on-
betwiste heerser en trok^^le tegenstanders in no
time over de streep. Me^Br is hierdoor praktisch
zeker van uitzending naar de Europese touwtrek-
kampioenschappen.

Medler 2 behaalde in de 560-kg gewichtsklasse
een fraaie derde plaats tAwijl bij de zestallen een
ploeg van 't Medler tïJI^Pie werd.

Voor het grote

touwtrektoernooi
op 22 juli en 5 augustus worden

TOUWTREKPLOEGEN
gevraagd (5 man) van buurtver-
enigingen bedrijven, verenigingen
enz.

l )c wedstrijden worden gehouden
in het kader van het WV-pro-
gramma om het

KAMPIOENSCHAP VAN
VOROEN
Deelname van NTB-leden is uit-
gesloten.

Opgave xo spoedig mogelijk bij:
H. Brummelman D 99 Vorden telefoon 6713
of J. Besselink Julianalaan 7 Vorden

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 gr. haas-, rib- en
schouderkarbon. 375

500 gr. gehakt 225

500 gr. verse worst 260

500 gr. speklappen 190

500 gr. vet spek 70

200 gr. boterhamworst 80

100 gr. hamkaas 70

VREEMD GELD
EN

REIS*
VERZEKERINGEN

VAN
UW

BONDSSPAARBANK

Nutsspaarbank
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN

TIJDENS DE OPRUIMING

10% KORTING
OP ALLE
NIET AFGEPRIJSDE
SCHOENEN

Het Schoenenhuis
Fa Jansen
Dorpsstraat 34 - Vorden

Adverteren doet verkopen

Turnamot

Turnamat uw prijs 748,-

Andere wasautomaten
AEG volautomaat Bella 1195,—

AEG volautomaat Princes 970,—

AEG volautomaat Domina 825,—

Erres volautomaat vanaf 699,—

Philips volautomaat vanaf 549,—

Marijnen volautomaat v.a. 499,—

Ook de nieuwste Philips CC 1000
kunt u zien in onze showroom
boven de winkel

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Oproep tot aanmelden van pupil-
len bij de v.v. Vorden

Vanaf hun 7e jaar bestaat voor
jongens die graaj* willen voetbal-
len, de mogelijkheid zich aan te
melden als pupil bij de v.v. Vor-
den onder vermelding van naam
adres en leeftijd.

Schriftelijk opgeven bij de heer L. de Boer
Het Wiemelink 69 voor 23 juli a.s.

"CONCORDIA"
Hengelo (Ghl)

A.S. ZONDAG 19 JULI

dansen
met medewerking van

THE FLAMINGO-S
2 BARS GEOPEND

AANVANG 19.00 UUR



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, r H TH "MCTTVT
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * **• J All ddJLlIT SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

met alternatieve prijzen
16 TOT 25 JULI

Zie de aanbiedingen in on/e etalages o.a.:

Nylon damesregenjassen nu 8,90

Kindercapes, plastik nu 0,98

Dames- en meisjesregenjassen
plastik nu 2,95

Dames- en meisjesbadpakken
en bikini-s 0,98 tot 19,95
Houten kampeer- en visstoeltje 2,98

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Éénmalige
aanbieding

Vrijdagavond 17 juli van 7-9 uur
KUNT U BIJ ONS COUPONS

TAPIJT
PLASTIC OP VILT
NAALDVILT
LINOLEUM
geschikt voor uw auto - slaapkamerkleedjes -
deurmatjes enz. enz.

voor prijzen vanaf 0,50 1,- 1,50 2,50

LET U WEL OP DE DATUM

ALLEEN VRIJDAGAVOND 17 JULI VAN 7.00 - 9.00 UUR

WONINGINRICHTING

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

Heden donderdag 16 juli begint onze

seizoen-
opruiming

SENSATIONELE KOOPJES OP
ALLE AFDELINGEN

ONZE OUDE WINKEL MOET LEEG, PROFITEER HIERVAN

Bankstellen vanaf 398,00
Tafel en 4 stoelen vanaf 198,00
Kamerbreed nylontapijt
diverse kleuren per meter 69,00
Vele coupons en restanten
Terlenka spreien en dekens 39,75
2-pers. 100% wollen deken 49,95

KOOPT NU UW HUWELIJKSUITZET

Gekochte goederen worden gratis in bewaring genomen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

In onze opruiming

Damesschoenen

Herenschoenen

Kinderschoenen

vanaf 3.95

vanaf 9.95

vanaf 1,95

Leuke damespantoffels
nu slechts 5.95

Hoge werkschoenen nu 17,90

K) procent kor t ing op schoenen buiten de opruiming!

Wullink's
schoenhandel

Onbetwist, dé schocnenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Prachtig om kado te geven op bruiloften,

openingen van /aken of aan u zelf

BONBONS MET
INGELIJSTE PRENT
VAN ANTON PIEGK

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

6 porceleinen gedecoreerde

KOP EN SCHOTELS
voor slechts

7,95

LEUKE REGENHOEDJES
van 2,95 voor

2,45

Roerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Te koop: Bromfiets Puch
in zeer goede staat.
Prins Bernhardweg 11
Vorden

Gevraagd:
Flinke partij oude
koemest
Fa Kettelerij, hoveniers-
bedri j f , Zutphenseweg
Vorden

Te koop: Jong geit j c en
bokje :ivartbont.
M. Regelink, Deldense-
broekweg 2, Vorden

Ons werd toever-
trouwd het leven van
een dochtertje en zusje

Anna Geertruida

We noemen haar
ANKY

A. G. Krajenbrink-
Boland

J. C. Krajenbrink
Annette, Christien,
Gerrit, Johan

Vorden, 15 juli 1970
Hervormde pastorie
Ruurloseweg 19

VVV VORDEN
DONDERDAG 16 JULI
OPTREDEN FOLKLORIS-
TISCHE DANSGROEP

DE KNUPDUUKSKES
om 8 uur op het Marktplein

Bij eventueel slecht weer in het Nutsgebouw

A.s. woensdag 22 juli wegens familie
omstandigheden

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

('afé-restaurant winkel

P. B. H. SCHOENAKER
Ruurloseweg (>4 - Kranenburg-Vorden

Te huur of te koop gevraagd in Vorden of
direkte omgeving:

EENGEZINSHUIS
met 3 of 4 slaapkamers en douche
liefst geheel verwarmd

Brieven onder no. 15-1, bureau van dit blad

Vakantie
aanbieding
DRAAGBARE RADIO-s

met FM merk Philips
van 219,— voor

179,-
van 199,— voor

159,-

Stereo-platenspeler met 2 boxen
voor maar

195,-
Platenspeler Philips voor batterij-
en lichtnet

139,-
Grammofoonplaten stereo-lang-
speel vanaf

GEMS VDRDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Architektenbureau VAN HOUTE
vakantie

GESLOTEN
VAN 17 JULI - 18 AUGUSTUS

Keurslager
M. G. Jansen
Biedt u deze week:

Woensdag
500 gr. gehakt 2,25

Vrijdag
500 gr. verse worst 2,75

Donderdag, vrijdag, zaterdag
500 gr. speklappen

(mager) 1,98
500 gr. iets doorregen

rundvlees 3,40

Vlug-klaar-artikelen
ballen gehakt kant
en klaar per stuk 0,58
3 stuks slavinken 1,28
3 stuks tartaar 2,58
500 gr. nasi of bami 1,75

KEURSIAGER
n goete

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden


