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ZWEMVIERDAAGSE TE VORDEN
Van 25 tot en met 29 augustus zal in het Vordense
zwembad In de Dennen een zrwemviendaagse gehou-
den. Een evenement voor jong en oud. Deze zwem-
vierdaagse wordt gehouden in navolging tot andere
baden.
Het evenement dat voor het eerst in 1970 in Deven-
ter werd geonganiseend, heeft ziich in een kort tijds-
bestek ontwikkeld tot een waar nationaal gebeuren.
Vorig jaar maakten maar liefst 20.000 mensen de
gang naar de 20 deelnemende zwembaden om daar
hun baantjes te trekken.
Het sukses is voor een groot deel te danken aan het
ongedwongen kanakter. Straffe regels zijn taboe. Het
gezellige aspeikt overheerst. Het deelnemen aan de
Vordense zwemviendaagse houdt in dat men van 25
tot en met 29 augustus (iedere avond kan gestart
wonden) in de gelegenheid gesteld wondt 500 meter
te /wemmen.

Men heeft aan vier avonden of te wel 2000 meter
voldoende om in het bezit te komen van de zwem-
viendaaigseniedalje. Kinderen beneden de 12 jaar
mogen, indien zij dit wensen 250 meter per avond
zwemmen. Dat zowel jong als oud aan het evene-
ment deel kan nemen, mag blijken uit het feit dat
het niet belangrijk is hoelang men er over doet. Het
is zelfs geoorloofd even in het ondiepe bassin wat
uit te rusten.

Van de zijde van de Vondense zwem- en poloklub,
die deze zwemviendaagse organiseert, liet men ons
weten dat getracht zal worden het bad wat op te
fleuren. Ook ligt het in de bedoeling de slotavond
geheel feestelijk af te sluiten. Inschrijving kan nu al
geschieden op het bad of bij de voorzitter van de
Vondense zwemkllub, de heer F. J. Mengenink, In-
sulindelaan 19 te Vonden.

Kollékte
kankerbestrijding
Het Koningin Wilhielmina Fonds voor de kanker-
bestrijding bestaat 26 jaar. In 1974 werd het 25-jarig
bestaan herdacht in de Westerkerk in Amsterdam,
waarbij de diepgemeende wens werd geuit dat een
volgend jubileum niet meer nodig izou zijn.

Op 29 november 1974 werd, met een grootse televi-
sie^uitzending door de NCRV, de grootste inzame-
lingsaktie ooit in Nederland gehouden, onder-
streept. De aktie „Geven voor Leven" werd door het
Nedenlandsse volk gesteund op een manier zoals dit
alleen in Nederland mogelijk is. Niet alleen de ruim
70 miljoen igulden die bijeen wend gebracht, stemde
tot vreugde en dankbaarheid. Heit feit dat ons volk
hiermee bewees dat het diepe ernst maakt met de
aanpak van het kankerbestrijdiingsvraagstuk is min-
stens zo verheugend.

Daarom ziet het Koningin Wilhelmina Fonds met
bijzonder groot vertrouwen de komende kollekte te-
gemoet, die zal wonden gehouden tussen 18 en 30
augustus a.s.

Een kollekte die nog steeds bitter noodzakelijk is.
Er is wel een enorm bedrag binnengekomen uit Ge-

ven voor Leven, idoch dat is in de eerste plaats be-
stemd voor een meerjarenplan op het gebied van
kanker bij jeugdigen. En hoewel de algehele kan-
kerbestrijding daarvan natuurlijk zal profiteren,
moet 'het werk op al ihet andere gebied kunnen door-
gaan. Zal zelfs moeten worden uitgebreid! Vele ja-
ren en vele miljoenen zullen nog nodig zijn om die
lopende projekten tot een goed einde te brengen.

Dat igoede einde 'is: het verlossen van de mens van
de voortdurende dreiging van de vijand: kanker l
Wanneer u idus binnenkort een kollektant ontmoet,
op straat of aan uw huisdeur, geef met gulle hand
om dit goede einde van het gehele kankervraagstuk
te bespoedigen. Geef!

Het kan ook per giro: nummer 26000 KWF Am-
sterdam. Elk bedrag is welkom, maar graag zoveel
als u missen (kunt. Het is ook voor uzelf I

Het ophalen van de envelopjes zal net als vorig jaar
huis aan huis geschieden, dus ook bij diegenen die
lid of donateur van het KWF zijn. Diit wenkt kosten-
en tijdbesparend. U behoeft dan niets te geven, hoe-
wel elk bedrag in het enjajopje, ook 'al is dit van
een lid of donateur, van inBle wielkom is.

Wanneer uw envelopje niet zou wonden opgehaald,
neemt u in dit igeval even kontaikt op met mevrouw
De Vries, Hat Gulik 16, telefoon 1941. (Zie de ad-
venten tie in dit nummer.)

Int. veteranenvoetbal-
toernooi te Vorden
De veteranen van de voetbalvereniging Vonden (dat
in de kompetitie uitkomt als Vorden 7) organiseert
zaterdag 23 augustus een internationaal voetbaltoer-
nooi op het Gemeentelijk Sportpark te Vorden.

Deelnemende buitenlandse ploegen zijn het West-
duitse Brockdorf, scheidsrechters/vereniging Dinkla-
ge en SUS Nette uit Dortrraund. Uiit Nederland ne-
men deel de veteranen uit Lochem, Ratti en de or-
ganiserende vereniging Vonden.

De ploegen worden ondergebracht bij zowel Vorden
Ratti als Loohem. In Vorden heeft men gedacht: we
doen het anders dan anders. Behalve het toernooi
dat /aterdn:»Tniddaigs wordt gehouden, nemen alile
ploegen na afloop deel aan een 'gezamenlijke koffie-
maaltijd. Bovendien is er 's avonds in de kantine
een feestavond, waaraan aveneens alle zes teams aan-
wezig zullen zijn.

Natuurlijk zijn er aan een dergelijk toernooi flinke
kosten verbonden. De organisatoren prijzen zich ge-
luklkag dat slagerij Vlogman, warme baikker Oplaat
en de zuivelfabriek bereid bleken de helpende hand
te bieden. Een 'geste die zeer op prijs wend gesteld.
Gemeentelijke belangstelling is er ook, want burge-
meester M. Vunderinik zal bij de eerste wedstrijd de
aftrap verrichten.

Bloemschïkcursus KPO
Uitgaande van de plaatselijke KPO zal over een zes-
tal avonden verdeeld een bloemsohiikkursus worden
gegeven. De data zijn maandag 18 en 25 augustus,
maandagen l, 8 en 22 september en maandag 24 no-
vember.

KOERSELMAN CASSETTES
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Onderwerp:

Subsidies voor te bouwen eigen woningen verhoogd

Voor de subsidiëring van te bouwen eigen woningen
is vanaf l juli 1975 een nieuwe subsidieregeling van
kracht. Deze regeling, de beschikking geldelijke
steun eigen woningen 1975, wordt gepubliceerd in
de Nederlandse Staatscourant van 16 juli 1975.
Zoals in de nota huur- en subsidiebeleid is vermeld,
zal in het nieuwe subsidiebeleid voor de woning-
bouw de thans geldende methodiek voor de subsi-
diëring van te bouwen eigen woningen worden ge-
handhaafd. Dit betekent, dat ook de nieuwe rege-
ling voor 't eerste jaar uitgaat van een relatief hoge
jaarlijkse bijdrage die in tien jaar tin gelijike delen
wordt afgebroken.

De nieuwe tabel
De tabel voor het berekenen van de jaarlijkse bij-
drage ds 'ten opzichite van de tabel van de beschik-
king geldelijke steun eigen woningen 1968 sterk ver-
eenvoudigd.
De hoogte van de jaarlijkse bijdrage was in de sub-
sidietabel van de regeling 1968 zeer nauw gerela-
teerd aan de hoogte van de stichtingsikosten. Een stij-
ging hiervan tijdens de ïbouw als gevolg van bv. ver-
hoging van lonen of prijzen of door meerwerk —
waarvan in vrijwel alle gevallen sprake was — had
verlaging van de aanvankelijk toegekende jaarlijkse
bijdrage tot gevolg. In het bijzonder voor kopers die
zich juist in de eersite jaren slechts met moeite de
lasten van een nieuwe eigen woning kunnen ver-
oorloven, leidde dit tot een teleurstelling.
Bij het ontwerpen van de nieuwe tabel is er naar
gestreefd zoveel mogelijk de bezwaren van de oude
tabel te ondervangen. Er is gekozen voor eensysteem
waarbij de hoogte van de bijidrage voor het eerste
jaar op een vast bedrag van ƒ 5.000,— per woning
wordt bepaald, als de stidhtingsikosten minder dan
ƒ 90.000,- bedragen.
Voor eigen woningen waarvan de stichtingskosten
liggen tussen ƒ 90.000,- en ƒ 110.000,- zal de bij-
drage voor ihet eente jaar gelijk zijn aan het vaste
bedrag van ƒ 5.000,— verminderd met 15% van het
bedrag dat de stichtingskosten het bedrag van
ƒ 90.000,— te boven gaat. De hoogte van de jaarlijk-
se bijdrage is — anders dan bij de oude tabel — niet
meer gekoppeld aan het aantal verWijfseenheden
van de woning.
Ook de indeling van de gemeenten in twee klassen
is verlaten.
(Voorbeeld: stiohtingskosten ƒ 100.000,—; verschil
tussen ƒ 100.000,- en ƒ 90.000,- = ƒ 10.000,-; 15%
van ƒ 10.000,— = ƒ 1.500,—. Bijdrage eerste jaar
ƒ 5.000,- min ƒ 1.500,- = ƒ 3.500,-.)

De laagste bijdrage voor het eerste jaar, te weten
ƒ 5.000,- min ƒ 3.000,- = ƒ 2.000,-, wordt dus ge-
geven voor woningen van ƒ 110.000,— stichtingskos-
ten. Als de stichtingskosten méér dan ƒ 110.000,—
bedragen, wordt géén jaarlijkse bijidrage verstrekt.
Het grensbedrag van ƒ 90.000,— is zo gekozen, dat
naar verwachting bij het oplopen van de stichtings-
kosten tijdens de bouw niet steeds onmiddellijk tot
verlaging van het subsidie behoeft te worden over-
gegaan. Dit zal de kopers veel teleurstelling bespa-
ren.
Daar geen rekening meer wordt gehouden met het
aantal verblijfseenheden zal de regeling veel minder
invloed hebben op de indeling van een woning.
Hierdoor kan beter dan tot dusver het geval was,
wonden tegemoet gekomen aan de individuele wen-
sen van de bewoners.
Uiteraard blijven de „Voorschriften en wenken voor
het ontwerpen van woningen (1965)" van toepas-
sing.
Op grond van de nieuwe regeling kan, evenals bij
de oude, de jaarlijkse bijidrage met 50% worden ver-
hoogd, als door de bouw of aankoop van een woning
een krot wordt vervangen.
In bepaalde gebieden met hoge grondkosten kan de
eigenaar in aanmerking komen voor toekenning van
lokatiesubsidie als een tegemoetkoming in de hoge
grondkosten.

Gemeentelijke garantie voor rente en aflossing
geldlening
Voor het deelnemen van het rijk in een gemeente-
lijke garantie voor rente en aflossing van een lening,
die de eigenaar ter financiering van de koop van
de woning heeft aangetrokken, is er evenals onder
de oude regeling, een grens gesteld aan de stich-
tingskosten. Deze grens is bepaald op ƒ 154.000,—
namelijk 140% van ƒ 110.000,—. Tevens is deelne-
ming van het rijk mogelijk in een gemeentelijke ga-
rantie voor leningen met lopende annuïteiten (zgn.
i ngroeihypo theken).

Wijziging regeling tweemaal per jaar
In het verleden wenden de geldende regelingen
meestal eenmaal per jaar herzien in verband met
de stijging van de stichtingskosten en mutaties in
de rentestand. Het ligt in de bedoeling de nieuwe
regeling voor eigen woningen in beginsel tweemaal
per jaar aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen
en wel op l januari en op l juli.
Bij de tot dusver toegepaste wijzigingen gold onder-
meer als bezwaar het soms grote verschil in subsidie
tussen woningen die nog net op de oude regeling
werden gebouwd en woningen die net na het tot
stand komen van 'n gunstiger regeling in aanbouw
werden genomen.

Om aan dat bezwaar zoveel mogelijk tegemoet te
komen, zal in de toekomst bij periodieke wijzigin-
gen een soepeler overgang naar een nieuwe regeling
gelden. Deze houdt in, dat de op basis van de oude
regeling berekende jaarlijkse bijdrage wordt ver-
meerderd met een deel van het verschil tussen de
oude en de nieuwe bijdrage. En wel op de volgende
wijze:
Als de eerste jaarlijkse bijdrage volgens de nieuwe
regeling ten minsste 5% hoger is dan die berekend
op basis van de oude regeling, wordt de „oude" bij-
drage vermeerderd met tweederde deel van het ver-
schil tussen de bijdrage volgens de oude en die vol-
gens de nieuwe regeling, indien de beschikking tot
toekenning is afgegeven in de maand vóór het tot
stand komen van de nieuwe regeling. Als de be-
schikking itot toekenning is afgegeven in de tweede
maand vóór het tot stand komen van de nieuwe re-
geling wordt de „oude" bijdrage vermeerderd met
éénderde van het verschil tussen de bijdrage vol-
gens de oude en die volgens de nieuwe regeling.

Overgangsregeling
Er werd bekend gemaakt, dat voor eigen woningen
waarvoor op grond van de tot l juli 1975 geldende
regeling subsidie is toegekend en met de bouw
waarvan in mei of juni van dit jaar is begonnen,
desgevraagd de nieuwe op l juli in werking getre-
den regeling kan worden toegepast.
Voor eigen woningen, waarvoor de aanvrage om sub-
sidie op l juli 1975 in behandeling is dan wel de
aanvrage na l juli doch vóór l oktober 1975 bij de
direkties van de volkshuisvesting dn provincie zijn
ontvangen, kan de eigenaar t.z.t. kiezen tussen de
oude en de op l juli van kracht geworden regeling.
Wel moet dan binnen vier maanden na de toeken-
ning van de subsidie met de bouw zijn begonnen.
Uiterlijk bij het gereedmelden van de woningen zul-
len de bel a ngh ebben den hun keuze kenbaar moeten
maken. Dezen kunnen dus eerst nauwkeurig nagaan
welke regeling voor hen het gunstigst is.

Openbare vergadering raadskommissie voor
openbare werken
Op dinsdag 19 augustus a.s. om 20.30 uur zal de
raadskommiissie voor ojx'inbare werken in het ge-
meen tehuis in het openlxiar vergaderen over de vol-
gende onderwerjx-n:

a. Bouwnjipmaken Biirnkerhof.
b. Restauratie bomen marktplein.
c. Plantsoen enz. langs de Zutphenseweg.
d. Bermveriharding langs wegen.
e. Eventueel trottoir vóór Nuova.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden
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^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaail, bediening H. Doop
19 uur Intenkenkelijke Open Deur-dienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
9.30 uur ds J. B. Kuhlemeijer; 19 uur ds. A. C. van
Nood van Barchem

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de weck:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSD1ENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel. 1277.
Horstenkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotbeek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur. telefoon 05753-2345.

STANK MELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uut
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

Diefstal op camping
Twee bromfietsberijders hebben vermoedelijk dit
weekeinde munten gestolen uit een automaat op de
camping De Goldberg aan de Larenseweg. Van de
diefstal is aangifte gedaan bij de Vondense politie.



SUPER-SLAGERU
Malse riblappen 500gram

Runderstooflappen 500 gram

Boomstammetje ?<Sd
gram

Hamburgers 3sfuks

Gelderse schijven 3stuks

Runderstoofrolïade 500 gram
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Vleeswaren
Lever 100 gram

Jachtworst mfm

Nierbrood mgrm

BOTERHAMWORST 200grm,

Westfaalse metworst ,„„ ,„„„,

Leverpaté extra ,2S g„„

588
458
348
198
198
478
378
298

89
69
79
89
98

145
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Malse sla
Export tomaten

Groene paprika's

Witte druiven plm kilo

Spaanse meloenen perstuk

2 kroppen

per kilo ...

2 stuks

98
98
98

225
198

DIEPVRIES-VOORDEEL
Kuikenbouten k_ltil„ 590

Bitterballen

Patat Frites

Sperziebonen

Us

Saté

zak a 50 stuks fcï/ö

-MQ
kilobaai van 1.89 voor . Î T /̂

450 gram IWw

literrol, aardbeien of vanille l\Jx/

3 stokjes in heerlijke saus ... Iww

CALVE

PINDAKAAS
grote pot

van 2,24 voor

APPELMOES

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

Komkommer 2 sfuk.

Roomschnitzels

DINSDAG

Andijvie heei kHo .
Schouderkarbonade 500 qram

WOENSDAG

Zomer rode kool 500qram

Vleesgehakt 500

Frikandellen

i

98
198

79
298

49
238
198

A&Q GRAAG TOT
riONFOOD VOORDEELSTUNTS

Limonadeglazen

Schoolset

doos a 6 stuks

compleet met kleurpotloden
puntenslijper, lineaal nu ...

275

250

250
Grote sortering aardewerk zoals VAZEN - KOP EN SCHOTELS - BEKERS -

BORDEN

WASVOORDEEL
Ariel

Bonte Reus

Dobbelman Blauw

Biotex Groen

Dreft E 5

koffer van 9,23 voor

ton bij ons nu

Wegens enorm succes
nog 1 week voor

795
855
495
235
495
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*X^

SOEPEN
Tomaten-, kippe- of groentesoep

nu per blik

limonadesiroop
sinas of frambozen

van 1,32 voor

VOORDEEL SLIJTERIJ
Polar Rhum

Whisky

Moselblumchen

WHITE LABEL
nu

CLUNY SCOTCH
nu

4 flessen

VETTER
per fles

Palos creamix

Amstel Pils

MEDIUM DRY
van 3,45 nu .

1275

1295

995

1075

275
alleen afgehaald v. d. slijterij
krat a 20 */2 liter van 16,80 nu

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK

Appelmix taart

Tompoucen

Witte bolletjes

normaal 3,335, nu

doos a 4 stuks

van de warme bakker
zak 6 stuks

295
220
140

Bloemen en Planten
Zomerasters

Gladiolen
139
135

ZOETWAREN VOORDEEL
Enkhuizer pate fours "JJ^SSoï .̂

Kletskoppen per pak van 1§69 voor

Spijsbroodjes pak a 6 sfuks van M9 nu

Nibbit strippers rL'f^nismakin
Snack cups enke, en dubbel haps

159
119
129
79

125

SUPERVOORDEELTJES

A&O Chips
naturel of paprika, per twee balen van 1,78 nu

145
200 gram pot van 7,80 voor 595

Seven U p
de originele literfles bij ons van 1,31 voor . 109
A & O Zakdoekjes pak a 6 x 10 stuks nu voor... 110
Era Halvarine kuipje van 0,79 voor 66

A&O Bier
krat a 24 pijpjes van 9,36 voor

795
Red Band boerderij, katjes of topdrop 1OQ

per zak l£9

Honig Tomatensoep per 2 zakjes van 2,14 nu 179

Sandeman Sherry medium dry of cream
nu voor 775

Tomatenketchup Delmonte
340 gram nu voor 109

A O chocodrank
literfles van 1,09 nu voor 89
Wasa knacke bröd 3 soorten van 1,30 voor 119

Nieuw - Flintertost 125

Maggi Aroma nr. 3 nu van 1,79 voor 159

A&O chocoladehagel
500 gram melk van 2,49 voor 2,29

puur van 2,25 voor 205
Halvamel Kotfiemelk 0,5 liter van? 1,34 nu 119

SB • £>•
isi Smas

literfles nu 89

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232



Met grote vreugde geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje en
broertje

REINDIRT
GERHARDUS

We noemen hem

Reind

Reind Krijt
Henny Krijt-

Bloemendaal
Martine

Wichmond. 9 aug. 1975
Hackforterweg 33

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
felicitaties, bloemen en
kado's, die wij bij ons 40-
jarig huwelijksfeest moch-
ten ontvangen.

Fam. J. R. Schoenaker

Vorden, augustus 1975
Ruurloseweg 41

Voor uw blijk van belang-
stelling tijdens de ziekte
en van deelneming na het
overlijden van onze ge-
liefde man, vader en
grootvader

Harmanus Vlogman

betuigen wij onze harte-
lijke dank.

Uit aller naam:
J. Vlogman-Vreeman

Vorden. augustus 1975
Het Wiemelink 9

TANDARTS

vraagt

JONGE-
DAME

om opgeleid te worden
tot

ASSISTENTE

Eigenhandig geschreven
brieven aan
N. J. Edens,

Dorpsstraat 5, Vorden

Vrijdag 15 augustus

afwezig

N. J. Edens
tandarts

Voor spoedgevallen tand-
arts v. Dijke, Hengelo
Gld., tel. 05753-1370.

ALS DE SCHOOL
WEER BEGINT

eerst even naar

Boekhandel
HIETBRINK
VORDEN

Het adres voor alle
schoolartikelen, ook voor
kursussen en studie-
richtingen

Onderwijzeres zoekt

woonruimte

(liefst met keuken
en douche) in Vor-
den of omgeving.

Bellen 's avonds na 6.00
uur tel. 05440-1428.

Nette man (arbeiders-
stand) zoekt kamer met
kookgelegenheid in Vor-
den. Brieven onder no.
23—l aan het bureau van
dit blad.

Kamers of woonruimte
gezocht door jongeman,
30 jaar, liefst in Vorden.
Inl. Burg. Galleestr. 18,
Vorden.

Te koop: sierduiven Holl.
kroppers. Hackforter-
weg 15, Wichmond, tel.
05754-329.

Te koop: nest jonge
boxers, met stamboom, in-
geënd en ontwormd.
R. Groot Nuelend, Schut-
testraat 24, Vorden, tel.
6831.

2 jonge poesjes gratis af
te halen. Fam. Joh. Kel-
der. Larensew. 7, Vorden.

Te koop: i.g.st. verkeren-
de tweede hands terras-
stoelen. Heko, tel. 05752-
1309.

Te koop: prinsessebonen
sn snijbonen. A. J. His-
sink, Heijendaalseweg 3,
Vorden, tel. 177?.

Te koop: boerenkool-,
knolraap-, spruit-, sla- en
andiivieplanten. D. Klein
Geltink. „Klein Garmel",
Schuttestraat l, Vorden.

GERRY WOLSINK
en
FERDY HEUVELINK

Wij gaan trouwen op 22 augustus om
14.00 uur in het stadhuis te Zutphen.

; augustus 1975
B 30, Ruurlo
Hamsveldseweg 1. Vorden

Dagadres:
Café Eijkelkamp, Ruurloseweg 114,
Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-
17.00 uur.

Toekomstig adres:
Laarstraat 92a, Zutphen

en
GERDA LENSELINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op woensdag 20
augustus 's middags om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk
te Barchem door ds. J. C. Krajenbrink.

augustus 1975
Vordenseweg 8, Barchem
Mispelkampdijk 50, Vorden

Voorlopig adres:
Mispelkampdijk 50, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in
Hotel Meilink te Barchem.

Op donderdag 21 augustus 1975 hopen wij
met onze kinderen en kleinkind ons 50-jarig
huwelijk te vieren.

J. B. GERRITSEN
J. GERRITSEN-ONSTENK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00
uur in 't Wapen van Vorden (F. P. Smit).

Vorden, augustus 1975
Storm v. 's-Gravesandestraat 17

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, is heden van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

Karel Nicolaas Jörissen

echtgenoot van M. J. Windt

in de ouderdom van 90 jaar.

Uit aller naam:
M. J. Jörissen-Windt

Vorden, 11 augustus 1975
Hoetinkhof 4

De crematie zal plaatshebben donderdag 14
augustus om 13.00 uur in aula I van het cre-
matorium te Dieren.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en kado's, die
wij ter gelegenheid van de opening van onze
nieuwe winkel hebben mogen ontvangen.

Jan en
Hermien Oplaat
Gerrit
Alies
Rob

Vorden, augustus 1975

Mout
tarvo-brood

VAN

vol eiwitten, mineralen en
vitaminen. . . .
bakt uw warme bakker

ASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

VW Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

ZOMERPROGRAMMA
voor de maanden juni tof en
met augustus 1975

Elke maandagavond
Avondwandeling onder leiding langs de mooi-
ste plekjes van Vorden, vertrek vanaf Markt-
plein. Te beginnen 16 juni, laatste wandeling
25 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur; in
augustus 19.00 uur. De kosten bedragen ƒ l,—
per persoon, kinderen ƒ 0,50

Elke woensdagmiddag
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur van Marktplein.
De kosten bedragen ƒ 2,— per persoon, be-
neden 16 jaar ƒ l,—. Te beginnen 18 juni;
laatste tocht 27 augustus. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn rijwielen te huur. Ba-
rink telefoon 1274 - Kuypers telefoon 1393
en Tragter telefoon 1256

Dinsdag 12 en donderdag 15 augustus:
Bezichtiging pinetum landgoed „De Belten".
Aanvang 19.00 uur. Eventuele deelname-op-
gave bij het VVV-kantoor.

Woensdag 13 augustus:
Grandioze dansshow met de Vordense dans-
groep De Knupduukskes en een jonge Noorse
dansgroep in fleurige kledij. 19.30 uur vertrek
vanaf Burg. van Arkelplein waarna officiële*
ontvangst op hetgemeentehuis met muziek van
Sursum Corda. Plm. 20.00 uur optreden ach-
ter de Openbare school, bij slecht weer in zaal
Smit. Entree ƒ 2,— en ƒ l,—.

Maandag 18 augustus:
Concert in de muziektent door de muziekver-
sniging Concordia met drumband. Vertrek
plm. 19.30 uur vanaf Marktplein.

MAANDAG 18 AUGUSTUS

de gehele dag

GESLOTEN

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden Telefoon 05752-1514

SNEL GELD LENEN??
Als wij u niet kunnen helpen,
dan kan het niemand

Geld voor iedereen, mits in loon-
dienst of zelfstandig, lopende le-
ningen geen bezwaar, kwijtschel-
ding bij overlijden
Leningen van ƒ 1000,— tot en met
ƒ25.000,-; afl. l tot en met 5 jaar
of langer
b.v. voor aanschaf van een auto,
boot of caravan of voor aanschaf
of verbouwing van uw woning enz.
Alles binnen l dag geregeld

ASS, EN FIN.KANTOOR ONSTENK
Grensweg 8 -ZIEUWENT (Gld.)
Telef. 05445-348 (ook 's avonds)

PRIJSVERLAGING
GAZONMAAIERS

Motormaaier Wolf
vanaf 299,-
Motormaaier Webb
vanaf 599,-
Handmaaier Folbate en
Husqvarna vanaf 65,-

Accu gras- en
heggescharen

Merk Wolf vanaf ... 86,50
Zolang er voorraad is bij

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

DANSSCHOOL

J. H. L Veelers
INSCHRIJVING
NIEUWE
DANSCURSUSSEN

WBUMKBONDVIHGMHUWBI

Tramstraat 37 - LOCHEM - Telefoon 05730-1836

van 18.30-20.00 uur
van 17.00-19.00 uur

Lochem:
vrijdag 22 aug. - Dansschool -
zondag 24 aug. - Dansschool -
Borculo:
woensdag 20 aug. - zaal Oldenhof - van 18.30-19.45 uur
Ruurlo:
zaterdag 23 aug. - zaal De Luifel - van 18.30-19.45 uur
Vorden:
zaterdag 23 aug. - zaal Lettink - van 20.00-21.00 uur
Zutphen:
donderdag 21 aug. - DWK-geb. - van 19.00-20.30 uur
of dagelijks per telefoon.
Ook speciale clubs voor verloofden en gehuwden

coneoiini
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

DANSEN
17 augustus

LA MARA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«t***

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,-
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

VOORAL UW

GEZONDE VOETEN
'n kwestie van

90 voor voetje" melen en '•
_ uitgekiend raatensysteeo»

renata
jeugdsdhoeoen

de grootste stap vooruit
sinds de zevenmijls laars

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Wapen- en Sporthandel

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenaeweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

steedr doeltreffend!

Zutphenseweg: - Vorden

SUPERBENZINE
94,8 cent

KEUNE
Industrieterrein

Vorden

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag l

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1555

Chr. Huishoudschool
Het Hoge 41 - Vorden
Telefoon 05752-1512 (b.g.g. 2118)

Wij zoeken zo spoedig mogelijk

medewerkers
voor de volgende functies:
a. Toezicht houden op de over-

blijvende leerlingen, dagelijks
van 12.00 tot 13.30 uur.

b. Het verrichten van diverse
huishoudelijke werkzaamheden
(plm. 20 uur per week).

Beide functies kunnen eventueel
gecombineerd worden.

Inlichtingen bij en sollicitaties a. d. directrice.



Donderdag 14 augustus 1975

37e jaargang nummer 23 TWEEDE BLAD CONTACT -VORDEN
TRAINER CHARLY DE WEERD:

„Achter de vishengel speel ik
's maandags de wedstrijd nog eens
Degenen onder u die vroeger op straat wel eens csen
balletje heeft getrapt, zal ongetwijfeld altijd wel één
of ander voetbalidool hebben willen nabootsen. De
één noemde^ zich Abe, de ander probeerde Faas te
imiteren. Zo speelde er bij de junioren van Be
Quick uit Zutphen een 15-jarige knaap die steevast
werd aangesproken met Charly, omdat zijn manier
van voetballen deed denken aan de destijds zo po-
pulaire midvoor Charly de Weerd (ex-Wageningen
en De Graafschap).
Toevallig heette de door ons bedoelde knaap van
zijn achternaam ook De Weerd. Nu op 42-jarige
leeftijd gaat Herman de Weerd nog altijd door het
leven als „Charly" de Weerd. Zo kennen ze hem ook
bij de voetbalvereniging Vorden. Over enkele weken
begint hij bij deze klub zijn vijfde seizoen als trai-
ner.

SUKSESVOL
Het beloofit voor Gharly de Weerid een bijzonder
voetbaljaiar te wonden. Imimers hij is de man die hot
woordje „suiksewolle trainer" terecht mag gebrui-
kcn w a n t onder / i j n leiidii'ing iis Vorden twee j a a r ach-
tereen kaimipi'ncu .gowondien en gepromoveerd. Thans
spelen de geel-zwarten in de Hoofdklasse.
Trainer De Weerd is er van overtuiigd dat Vorden
de rnoigelijikiheid heeft om aan het eind van het s'ai-
/ioen de KNVB binnen te stappen. Hij rekent op
een derde plaats, voldoende voor promotie.

BESCHEIDEN MENS
Nu /uililen er ongetwijfeld trainers zijn die zich op
de borst kloppen wianneer hun elftal een paar jaa r
achtereen de kamipioensivlaig ikan hijisien. Charly de
Weerd plaatst zich ecihter bescheiden op de achter-
grond. „Als het materiaal aanwezig is, is het voor
een traiiner niet zo'n kunst om te slagen. Voor de
t ra ine r b l i j f t dan aililocn de taaik om te zorgen dat de
slccr goed is. Alleen dan kan het „materiaal" voor
suksesisei) /ongen."
Wel, in Vorden is bewezen dat de geest onder de
spelers goed lis, anders was men niet zover gekomen.
Toch onderschat Ühanly 'de Weerd zich zelf een
beetje. Want is er één vereniging in de omgeving te
bedenken waar de afgelopen jaren meer rumoer is
geweest 'dan bij Vonden? Wij geloven van niet. Om
ei dan tooh in te slagen je eerste elftal twee jaar
achtereen kaïmpiofii te maken, getuigt toch wel van
kliasse!

NIET ALTIJD OVER ROZEN
N u is 'het De Weerd in zijn traiinersloopbaan niet

altijd vOor de wind gegaan. Na tien ja.ar in het eers-
te elftal van Be Quick te hebben gespeeld, maakte
een knieoperatie een einde aan zijn voetballoop-
baan. Hij volgde toen een traineriskursus, 'slaagde en
werd trainer van De Witkampers uit Laren. Reeds
in zijn eerste jaar werd hij gekonfronteerd met de-
gradatiie! Een jaar later was het verloren gegane ter-
rein weer herwonnen. De Weerd bleef vijf jaar in
Laren en ging toen naar Vonden.

HERHALING
Het spelletje herhaailde zich. In zijn eerste Vonden-
jaar degradeerde Vonden l, maar gelulkikig voor hem
heeft hij nu twee vette jaren achter de rug.
„Om je te handhaven in het trainersvak moet je je
eigen weg (bewandelen. Altijd handelen naar eigen
inzicht. Doe je dat niet, dan maalt je het niet", al-
dus redeneert De Weerd, die deze wijze les van de
huidige trainer van AZ (Joop Brandt) destijds do-
cent in Deventer, goed ter harte heeft genomen.
Traiiner De Weerd is ecihter realist genoeg om te
beseffen dat veel afhangt via n het resultaat. „Daar-
om ben ik ook v r i j nuchlter. Gewonnen of verloren,
wanneer ik zondagsavonds thuis kom, dan zal men
aan mij niets merken. Geluikkiig heb ik naast het
voetballen nog een hobby, nl. vissen. Deze twee hob-
bie passen wonderwel bij elkaar. Ga ik maandags
vissen dan speel ik de wedstrijd vian de vorige dag
nog eens helemaal na. Vandaar dat ik het vissen zo-
lang kan volhouden."

GEEN HARDE LIJN
De harde lijn liigt De Weerd niet. „Schelden in de
kleedkamer of op 'het veld doe ik noodt. Persooh-
lijike gesprekjes prevaleer ik. Ik ga van dit stand-
punt unit: verliest het elftal, dan verliest ook de trai-
ner. Dus waarom dan elkaar verwijten maken?"
De centen die hi j met het traiinensibaantje verdient,
spelen bij Ghanly de Weend geen grote rol. „Het is
voor mij een hobby. Als ik er igeen gein meer in heb
stop ik", zo is zijn zienswijze.
Bij Vorden heeft hij het uitstekend naar de ain.
Waar hij zich voetbal tak;üistih gezien enorm mee be-
zig houdt, is het spellen zonder bal. „Dit is bij ons
een groot probleem. Geluikkiig kompenseren de spe-
lers dit gemis door een ^meloze inzet. En deze in-
zet is hard nodig om dliJ^Pboen de derde plaats te
] xi.kkcn.
Wanneer de gehele vereniging en de plaatselijike be-
volking zich unaniem achter Vorden l schaart, dan
zullen we het waarachtig wel redden. „Ik reken er
op", aldus Herman, alias^haiiy de Weerd.

Vier ooievaars
in het Médler
In de buurtschappen het Médler en Onstein zijn
/ondaig een viertal ooievaars neergestreken. Ze wer-
den het eerat gesignaleerd door de heer Hazekamp,
hoofd der MetdJersahool, bij de verbouwde boerderij
van Ir G. K. Veldman; twee stonden op het daik van
de schuin r en twee op het daik van de woning. Later
/i j n de dieren weggeslagen, twee daaiklcn neer op
he t idak van de woning van Huiiitink aan de Ruurlo-
seweg en twee bij Schutte. Toen het donker werd
/aten er twee bij Schortte en twee bij Veldman. Men
vermoedt dat de vogels door de hiitte bevangen hier
enige koelte zochten. Matanda.g liepen de vtier ooie-
vaars 'in een weiland bij kasteel Onstein.

Geslaagd
De heer J. A. A. Waarle te Vorden slaagde voor het
praktijkdiploma boekhouden.

Kampweek van de
CJV Vorden
7o, dait was 'dan weer één van die gezellige weken.
Ook dit jaar zijn we weer naar katmpeenboerderij
„'t Vosje" in Hellencloorn geweest. Nadat we de
groot site hinderpaal, de Hokerberg, achter ons had-
den gelaten, kwamen we ail vrij snel op de boer-
derij aan, waar een vrolijk muziekje ons meteen in
de vaikantiestemimiinig bradht. Na een bosspel en
avondwandel ing Vielen we 's avonds weldra in
slaap. Zondagimongen hebben we een kampdienst
gehouden, waai we spraiken over onze verantwoor-
ding t.o.v. de medemens. De op woensdaig gehouden
omk'i-miiddaig werd door de plezierige medewerking
van de ouders een waar succes.
Knkele hoogtepunten in deze week waren: het sport-
dag onderdeel „polsstokspringen", dat voor velen
een verfrissend bad betekende, het gekositumeerd
voetbal; de verklede vossenjadht en de op de af-
sluiiitingNavond gehouden kamipradio en kampvuur.
Moe, maar zieer voldaan, gingen we zaterdag hu i s -
waarts .

Aanbesteding
Op diiiisdaig 12 a ' i i ^ i i s t i i s 1975, om 11.00 uur v .m. te
Vorden, is door mij, mr. M. Vunderink, burgemees-
te r , namens liet gemcent.ebrst uur van Vorden, over-
ge.gaan tot het openen van de inschrijiviingsbiljet-
ten voor de aanmimi ing v a n de aanleg ibud ten ruim te
sponlliasl hij hel Vogel bos j e volgens bestek nr. VD
6.2.75 BI ti jd. m a a r t 1!)75 met 2 tekeningen en
L' no ta ' s van wijzrigingen c ' i i aanvullingen.

Betreft: straatwerk, plantsoen enz. om de te bou-
wen sport/aal in het Vogellbosje. Gunning zal plaats
vrinden na toestemming van de Dienst Aanvullen-
de Werken.
Bij de geliouden onderhandse aanbesteding zijn in-
gekomen 6 inschrijvingen, waarvan de ondersitaan-
de staat is opgemaaikt:
Tuin- en Gul tuui te< huiisch Bedrijf „De Enk",
Hoofdstraat 27, De Steeg ƒ123.800,-; Heide Mij
Nederland B. V., Barohemse<w-eig 70, Lochiem
ƒ 117.000,—; Fa. Gebr. Kettelerij, Zutphenseweg 64,
Vonden ƒ 129.553,—; Dostail's Aannemingsbedrijf,
Onsteiinscwcg 20, Vorden ƒ114,000,—; Grontmij
N.V., p/a Utrechtsestraat 35, Arnhem ƒ89.100,-;
M. G. Spiegelenbeng, Ruurloseweig 26, Vorden
ƒ 133.600,-.

Waterpolo
EERSTE PRIJS VOOR
VORDENSE WATERPOLOëRS
De heren I van Vorden zijn tijdens het tweedaags
waterpolotoernooi in Winterswijk uitstekend voor
de dag gekomen, door in hun poule de eerste prijs
te behalen.
De eerste wedstrijd tegen DOS uit Varsseveld lever-
de Vorden een (gemakkelijke 4—0 overwinning op.
Gedurende de gehele wedstrijd had Vorden 'n veld-
overwicht hetgeen voor de rust resulteerde in een
2—0 voorsprong dankzij doelpunten van Hemmy
Oudsen en Sjaak Gotink. In de tweede helft het-
zelfde spelbeeld. Arjan Mengerink bracht de eind-
stand op 4—0.
Tegen Heidelbeng uit Boride liep Vorden in de eer-
ste helft vtlot van stapel. Mengenink toonde zich
zeer schotvaardiig en schoot driemaal achtereen
raak, waarna Gotink en Rikkerink de ruststand op
5—0 bepaalden. In de tweede helft deed Vorden het
kalm aan. Er werd in die periode zeer nonchalant
gespeeld waardoor Heidelbeng terug kon komen tot
5-3.
De ontmoeting tegen IJsselmeeuwen uit Zutphen
had een spannend venloop. Nadiat Zutphen een 1—0
voorsprong had genomen, bracht Rikkerink de rust-
stand op 1—1. Na de rust opnieuw een voorsprong
voor de IJsselmeeuwen. Vlak voor tijd bracht Men-
gerink de eindstand op 2—'2.
De wedstrijd tegen Lïvo uit Lichten voorde werd
met 3—1 gewonnen. Bij de rust was de stand 2—0
door doelpunten van Arjan Mengerink. Nadat Livo
in de tweede helft de achterstand tot 2—1 had ver-
kleind, bracht Mengerink de eindstand op 3—1.
Door ideze resultaten had Vorden zich reeds verze-
kerd van de eerste plaats. De laatste wedstrijd tegen
NZC was dan ook een formaliteit. Vorden kon niet
meer de gewenste inspiratie opbrengen. De Neede-
naren wonnen met 3—4. Bij de rust was de stand
2—3. Voor de Vordense doelpunten zorgden Men-
gerink2 x en Rikkerink l x.
Zonda iga.s. igaan de heren van Vorden naar Almelo
om daar deel te nemen aan een toernooi georgani-
seerd door de AA.

WEEKENDAANBIEDING

Grote maat, mooie kleuren
Zware kwaliteit Baddoeken
per stuk 6,95
Keukendoeken
per stuk 3,50
Washandjes
per stuk 0,90

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K

GEMEENTE VORDEN
AFSLUITING DECANIJEWEG

In verband met herstraatwerk wordt de Deca-
nijeweg met ingang van 18 augustus afgesloten
voor alle verkeer, gedurende l week of zoveel
langer als voor de werkzaamheden noodzake-
lijk is.

Het Gemeentebestuur

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Deze week bij uw

warme bakker OPLAAT

verse witte
bollen
voor 1,40
Proeft u ook eens onze

appelcarrees

Uw warme bakker

OPLAAT

Dorpsstraat

Damclub Vorden
Start weer met haar

wekelijkse clubavond

op vrijdag 15 augustus a.s., zowel
voor jeugd- als seniorleden
Eventuele belangstellenden zijn
van harte welkom!

De clubavond begint om half acht in het
Jeugdcentrum te Vorden.

Gevraagd

HULP
VOOR DE WINKEL

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Rund., kalfs- en varke^^agerij

J. KRIJT
Vorden - Dorpsstrj^ 32 . Telefoon 1470

is weger? VAKANTIE

GESLOTEN
van 18 augustus tot en met
1 september

Zaterdag a.s. sluiten wij om 12.30 uur!

Bejaardentocht

op 27 augustus naar Emmen

GAAT DOOR

Vertrek 9.00 uur v.a. Kerkplein

Het Comité:

G. Remmers, voorzitter

Voor nieuw tapijt
natuurlijk naar

WONINGINRICHÏING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Grote voorraad in alle prijzen

100% wol tapijt
400 breed, per meter vanaf .

Nylontapijt
per meter vanaf ............... .

Gratis gelegd en 5 jaar slijtgarantie

de
bei
dragen

adidas
h«t merk met de 3 banden

Wapen en Sporthandel

Martens

Kon. Wilhelminafonds
Voor de

KANKERBESTRIJDING
Steunt de kollekte in Vorden die gehou-
den wordt van 18 augustus tot 30 augustus

Zie voor bijzonderheden het persbericht
elders in dit blad

tteeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Velen zien
uw etalage

duizenden
zien uw

advertentie



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting

KEURSLAGER
'n goe/e slager

Donderdag: 3 Slavinken
plus 500 gram geschrapte

Vrijdag: ^86 WOrSt

Riblappen

Stooflappen

Runderlappen

Vleessalade
Schenkel
Frikando

Maandag: Geld. SChljVen

wo, sda. Gehaktdag

worteltjes slechts ...

500 aram

heerlijke

magere
500 aram

eigen gemaakte
1 00 aram

500 aram

500 gram
t

3 stuks

500 gram ... 2,50
1000 aram .

275
298
598
548
649

98 1
455
655
198
450

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

HAMWORST
150 gram

CORNEDBEEF
100 gram

SAKSISCHE LEVERWORST
150 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram ,

Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker Hartman. WLE SOORTEN

BROOD. Wordt gesneden waar u bij bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Abrikozenroomvla nu 318

Mandarijnensandjes 6 stuks 180

GROENTE EN FRUIT
2 stuks

James Grieves Tklh—*p.e'! 158kg

vers geschrapte
500 gramWorteltjes

Bloemkool

Witte druiven

Uien ^
Maandag en dinsdag:

Zomer rode kool 1kg 58
Prijswijzigingen voorbehouden

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week Pracht bos Spinchrysanten 189

Vivo Sinas
1/1 liter
van 0,98 voor ....

LONDON LEMON DRY
1/1 liter, van 1,48 voor

VIVO COLA
1/1 liter

VIVO RIJST
snelkokend, 400 gram, van 1,55 voor

Aarbeien of abrikozen
van 2,14 voor

VIVO FRITESSAUS
3/4 kg, van 1,99 voor

LUPACK GEHAKTBALLEN
in blik

VAT OMO
3,4 kg van 17,85 voor slechts

BONTKRACHT
1 koffer

FAKT
1 koffer

VIVO LIMONADESIROOP
van 1,35 voor

498

ZUIVEL-AFDELING
Vanille vla
mager
1 liter

Karnemelk
1 liter

Drinkyoghurt
mager
1 liter .

BRILLO
standaard 5 pads, van 1,44 voor

HANSAPLAST
1 meter, van 2,15 voor

Gevulde koeken
4 stuks
van 1,07 voor

SWART LANGE VINGERS
50 stuks

VIVO CHIPS
naturel of paprika, van 0,89 voor

SIEBRAND PIEKEURTJE
van 4,50 voor

BENCO CHOC. KORRELS
800 gram, van 6,43 voor

Luxe
200 gram van 2,48 voor

SUNSILK HAIRSPRAY
grote bus 398
Deze aanbiedingen zijn geldig t.m. 16 augustus a.s.

S ei U S diverse smaken, grote tube 298


