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

Verschynt eenmaal per week
Abonnement ƒ 8,— per jaar
Advertentieprijs 8 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

ZONDAG 28 JULI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. Joh. Rienstra van Ruurlo

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. K. Hoogsteen van Boerakker
19.00 uur ds. K. Hoogsteen van Boerakker

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTSEN
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot 's och-
tends 7.00 uur J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Mej. M. Kersten, „'t Elshof" 7, plan Boonk, telefoon
(05752) 1772 van maandag t/m vrijdag v.m. 8.37 —9.30
en donderdagmiddag van 14.00—15.00 uur

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

BRAND MELDEN TELEFOON (05762) 1541
Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1541
Buiten de kantooruren van het gemeentehuis abonnee-
nummer 1386 de heer G. W. Eijerkamp (sigarenmaga-
zijn „'t Centrum") of nummer 1332 de heer D. Klein
Hekkelder (sigarenmagaz\jn en, boekhandel „Hassink").
Bij geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bellen
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Iwan Hendrik Christiaan, zoon van H. C. M.
ten Haaken en H. M. Schwiening.
Gehuwd: Geen.
Ondertrouwd: Geen.
Overleden: Geen.

DE WEHME IN DE BLOEMEN
Een dezer dagen heeft onze oud-plaatsgenoot, de heer
Klein Haneveld, bloemist te Aalsmeer, alle bewoners
van De Wehme een boeket anjers aangeboden.
Begrijpelijk werd deze geste door de bewoners zeer op
prijs gesteld.

GESLAAGD
Onze plaatsgenoot, de heer E. Eykelkamp, slaagde te
Zutphen voor het praktijkdiploma boekhouden, uitgaan-
de van de Ned. Ass. voor praktijkexamens.

UITWISSELING RATTI — DONC GOUDA
Al verschillende jaren bestaan er hechte vriendschaps-
banden tussen de s.v. Ratti en de v.v. DONC uit Gouda.
Op zaterdag 17 augustus a.s. zullen de leden van het za-
terdag- en zondagvoetbal gezamenlijk een vriendschap-
pelijk bezoek brengen aan hun sportvrienden in Gouda,
's Middags staan er enkele voetbalwedstrijden op het
programma.
De Ratti a en b pupillen zullen op zaterdag 27 en zon-
dag 28 juli a.s. een uitstapje maken. Zij gaan gezamen-
lijk naar Noord Holland.

Telefunken - Nordmende
radio en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

VERGADERING WINKELIERSVERENIGING

Tijdens de St Nicolaas-aktie geen zegels maar St Nic. bonnen
Maandagavond hield de Vordense Winkeliersvereniging-
in café-restaurant „'t Wapen van Vorden" een tussen-
tijdse vergadering.
De voorzitter, de heer Remmers, opende de vergadering
met de mededeling, dat het bestuurslid, de heer Dekker,
in het ziekenhuis te Alblasserdam ligt. Een bloemetje
namens de vereniging zal hem worden toegezonden.
Hierna hield de voorzitter een zeer uitvoerige uiteenzet-
ting betreffende het doel en waarom de vereniging was
opgericht door de voorgangers. Niet, aldus de voorzitter,
om langs elkaar heen te werken en kritiek te uitent op
het bestuur en zodoende proberen de vereniging omver
te werpen en af te breken, maar om gezamenlijk iets
op te bouwen en de Vordense middenstand hoog te hou-
den, vooral nu het toch al moeilijk is de ekonomische
toestanden bij te houden.
De voorzitter was bezorgd over het feit dat nu iedereen
maar zegels gaat verstrekken, de Sint Nicolaasaktie
zodoende in gevaar zou komen en de vereniging hier-
door haar doel voorbij streeft.
Hierna werd gelegenheid geboden vragen te stellen naar
aanleiding van de door de voorzitter gehouden inleiding.
Allereerst zag de heer Pardijs niet in waarom er met
de Sint Nicolaasaktie niet meegedaan kon worden, even-
wel met de eis dat dan ook iedere middenstander mee-

deed. De heer Schoolderman antwoordde hierop dat het
de winkelier vaak moeilijk gemaakt wordt en voegde
hieraan toe het bekende spreekwoord: De klant is ko-
ning.
De heer Pardijs voelde het meest voor een gezamenlijke
zegelaktie, dus één zegelsysteem voor het gehele dorp.
Hierop werd geantwoord dat dit momenteel nog niet
mogelijk is, daar diverse winkeliers aan hun eigen sys-
teem gebonden zijn. In de toekomst is dit misschien nog
eens te overwegen.
De voorzitter vroeg hierna eenieder persoonlijk wat of
er gedaan werd met de a.s. grote Sint Nicolaasaktie.
Besloten werd dat de leden tijdens deze aktie niet an-
ders uitgeven dan de bekende Sint Nicolaasbonnen.
De voorzitter deelde nog mede, dat besloten was om in
het vervolg niet afzonderlijk te adverteren in diverse
verenigingsbladen, doch dat de Winkeliersvereniging
een advertentie opgeeft namens alle leden, omdat anders
te vaak een beroep op de leden gedaan wordt om te
adverteren in deze blaadjes.
Na nog enkele interne aangelegeniheden te hebben be-
sproken, werd deze vergadering besloten door de voor-
zitter, welke het vertrouwen in het bestuur volledig ge-
steund zag en dat men met een gerust hart de Sint Ni-
colaasaktie kon voorbereiden.

Het aantal deelnemers aan de wekelijkse avondwande-
lingen blijft vrijwel stabiel. Ditmaal werd aan de tocht,
die onder deskundige leiding plaats vindt, door plm. 25
personen deelgenomen, ongeveer het zelfde aantal als
vorige week.

SPECIALE ATTRAKTIE PEK JACHTWAGEN
Voor die zomergasten die bv. niet willen wandelen of
fietsen, bestaat er nog een andere gelegenheid om toch
te genieten van het natuurschoon waaraan Vorden zo
rijk is. Met een open jachtwagen, bespannen met twee
paarden, bestaat er nl. de gelegenheid om een tocht te
maken.
Hiervoor kan men zich opgeven bij hotel Bakker. De
heer Bakker, die hiervoor vorig jaar het initiatief nam,
heeft ook nu al weer verschillende tochten achter de
rug. M]en kan voor deze tocht zelf de route bepalen
doch in de meeste gevallen laat men het aan de koetsier
over die de toeristen dan veelal die plekjes laat zien, die
normaal per auto niet te ber^fcn zijn. Daar het weer
over het algemeen niet best is^^n er tot dusver minder
tochten per jachtwagen gemaakt dan vorig jaar. De
heer Bakker deelde ons echter mede, dat hij momenteel
al weer verschillende ritten in zijn boekje heeft staan
zodat wel blijkt dat ook deze attrakie bij de toeristen
in de smaak valt.

VORDENS
SPANNING EN

De traditionele touwtrekwedstrijden, die elk jaar als
evenement in het VVV programma zijn opgenomen, blij-
ven zich nog a l t i jd in de belangstelling van velen ver-
heugen. Ook woensdagavond jl. waren vele honderden
toeristen, ingezetenen e.a. naar het terrein achter café
De Zon gekomen om de verrichtingen van de sterke
mannen gade te slaan. Naast veel spannende wedstrij-
den had men ook over de deelname niet te klagen, want
liefst tien ploegen hadden zich opgegeven.
De touwtrekvereniging Medler, die dit festijn elk jaar
organiseert, was er ondanks de beperkte ruimte in ge-
slaagd een keurig terrein af te bakenen, waar de toe-
schouwers de wedstrijden goed konden volgen.
Namens het VVV bestuur sprak de heer G. W. Eyer-
kamp een hartelijk welkomstwoord, speciaal tot de deel-
nemende ploegen, de organiserende vereniging en de
scheidsrechter, de heer Th. Eckhardt. Hij hoopte, even-
als andere jaren, op veel spannende en sportieve wed-
strijden.
In de eerste ontmoeting kon Heure uit Borculo al direkt
tot puntenwinst komen door glansrijk te winnen van
de Boonk I, terwijl het team van de Graafschaprijders
er geen gras over liet groeien en Svenska uit Zutphen
versloeg. De Buizentrekkers I, een hard werkende ploeg
uit Hengelo Gld., bleek niet opgewassen te zijn tegen
de mannetjesputters van het wegenbouwbedrijf fa Dos-
tal, maar de reserves van de Buizentrekkers maakten
het goed en waren beslist geen lijntrekkers, maar uit
het goede hout gesneden touwtrekkers, Jong Gelre on-
dervond dit aan den lijve.
In totaal werden er 28 wedstrijden getrokken, waarbij
vooral de ploegen van Heure, fa Dostal en de Graaf-
schaprijders elkaar weinig toegaven. Wanneer er over
veertien dagen op woensdag 31 juli de finale wordt ge-
houden, zal het vooral om deze drie teams gaan.
Mjomenteel is de stand als volgt: 1. Heure, Borculo 12
pnt; 2. en 3. Fa Dostal, Vorden en de Graafschaprijders
10 pnt.; 4. De Boonk I, Vorden 8 pnt.; 5., 6., 7. en 8.
Jong Gelre, Svenska, Zutphen, Buizentrekkers I en Bui-
zentrekkers II Hengelo Gld. 4 pnt.; 9. en 10. PTT en De
Boonk II met O pnt.
Namens de organiserende vereniging bracht de heer
W. Wolbert een woord van dank aan de deelnemende
ploegen, de bezoekers en de scheidsrechter voor de kun-
dige leiding.

TOUWTREKFINALJE MET WATERBALLET

Als woensdagavond 31 juli a.s. de touwtrekwedstrijden
om het kampioenschap van Vorden ten einde zullen zijn
kunnen de teamleden van de touwtrekvereniging Medler
zich schudden als natte poedels. Twee ploegen hebben
zich bereid verklaart om een partij te trekken over een
grote kuil vol met water. Het verliezende zestal zal
zeer zeker in aanmerking komen voor de poedelprijs.
Behalve dit waterballet-nummer kan deze finale van de
traditionele touwtrekwedstrijden nog een verrassing op-
leveren. We hebben de laatste dagen verschillende ploe-
gen die nog een kans hebben op de titel touwtrekkam-
pioen van Vorden 1968, zien trainen dat de stukken er
af vlogen. Het Borculose Heure dat nu met 12 punten
de leiding heeft, zal aan de lijve ondervinden dat de
Vordense touwtrekkers zich niet zo maar gewonnen ge-
ven. Voor de tweede, derde en vierde plaats hebben
zich ook reeds enige gegadigden gemeld, zodat ook
hier een spannende strijd wordt verwacht.

Het belooft woensdagavond a.s. een sensationeel slot
te worden.

MEDLER TOUWTREKKERS OP REIS
Per GTW bus maakten de leden van de touwtrekverend-
ging Medler hun jaarlijkse uitstapje met hun echtgeno-
tes of verloofden. Men vertrok om 7 uur vanaf café
Eykelkamp in de richting Arnhem-Nijmegen. Bij Venlo
werd in een restaurant aan de Maas koffie gedronken.
Valkenburg was het einddoel, waar men al tegen 11 uur
arriveerde. Eerst werden de bekende grotten bezocht.
Hierna maakte men een ritje met de kabelbaan naar de
Wilhelminatoren. Na een korte rust, waarin de inwen-
dige mens werd versterkt, beleefde men- de sensatie
van de skelterbaan. Nadat het prachtige aquarium in
de mergelgrotten was bekeken, ging men naar het Ame-
rikaanse kerkhof in Margraten, waar ruim 8000 Ame^
rikaanse soldaten uit de laatste wereldoorlog liggen be-
graven. Om 5 uur vertrok men naar Horst waar in De
Oude Linde werd gegeten. In hotel Sport te Horst werd
hierna nog gezellig gedanst waarna men tegen half 11
opstapte en tegen 2 uur op het Medler arriveerde.

Agenda
Elke vrydagmorgen weekmarkt

27 juli buurtvereniging

31 juli
3 aug.

10 aug.

Oriënterin
Delden
Dansen in het Nutsgebouw
Wientjesvoortkamp, demonstratie
Landelijke Rijver. De Graafschap

Hoedenbal van de Deurdraejers
17 augustus Dansen in het Nutsgebouw

10 sept. Propaganda-avond Kon. Wilhelmina-
fonds (kankerbestrijding) in café-
rest. ,,'t Wapen van Vorden"
Oriënteringsavondwandeling Medler
Oranjefeest Medlertol
Oranjefeest Medlertol
Volksfeest te Linde
Volksfeest te Linde

31 aug.
6 sept.
7 sept.

27 sept.
28 sept.

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

GEVONDEN VOORWERPEN

l zwarte portemonnaie waarin een bos sleutels; l bruine
aktetas met leren riempje; l kontaktsleuteltje van VW;
l zilveren rijksdaalder; l zwarte herenregenbroek met
ritssluiting; l verchroomde sigarettengasaansteker merk
Zenith; l verchroomd herenpolshorloge met zwart ge-
vlochten band merk Stipto; l grijze plastic damesporte-
feuille waarin l kwartje en een foto; l damespolshor-
loge met zwartleren band merk Aero; l grijze nylon
regencape; l zwarte bromfietstas waarin regenbroek en
broodtrommel; l plamuurmes; l blauw-zwarte badhand-
doek met groen-zwart zwembroekje; l damessportfiets
met zwart-groen zadel merk Union; l zwarte damespor-
temonnaie waarin ƒ 13,46 en l Mexicaanse munt; l
zwarte damesportemonnaie met knipsluiting waarin
ƒ 0,14; l fototoestel merk Agfa klak; l rood-zwarte kin-
derrubberlaars kort; l partijtje handdoeken.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

GELEGENHEID TOT DIPLOMAZWEMMEN
Donderdagavond 25 juli is er wederom gelegenheid tot
het behalen van een zwemdiploma. In het zwembad In
de Dennen kan nl. de zwemproef A en B worden afge-
legd. Men kan zich hiervoor opgeven bij badmeester
Verstoep.

ACHTKASTELENTOCHT TREKT STEEDS MEER
DEELNEMERS
De Achtkastelentocht blijkt in Vorden nog steeds voor
de toeristen de grootste attraktie te zijn, want iedere
week stijgt het aantal deelnemers voor deze tocht.
Begunstigd door fraai weer namen jl. woensdag 232 per-
sonen aan de rit deel. Ook deze keer trad burgemeester
A. E. van Arkel als gids op, die vond dat ondanks het
grote aantal deelnemers het een plezierige groep was
geweest. Allen waren vol lof over de prachtige omgeving
rondom Vorden.

t.m. zaterdag a.s. nog
10 pCt. korting
PROFITEER DUS NOG.

DAARNA GAAN WE MET

VAKANTIE
OP 12 AUGUSTUS ZIJN WE WEER
TOT UW DIENST

WULLINK's
SCHOENHANDEL

Onbetwist de schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

VORDENSE MOTORCLUB DE GRAAFSCHAP.
RIJDERS ORGANISEREN TWEEDAAGSE
ACHTKASTELENRIT

De VAMC De Graafschapry'ders uit Vorden heeft in Gel-
derland een bekende naam op het gebied van organise-
ren. Dit bewast o.m. de jaarlijkse betrouwbaarheidsrit
de zgn. Oost-Gelderlandrit waarby De Graafschapryders
één van de verenigingen is die er voor zorg dragen dat
dit motorsportevenement alom een bekende klank heeft
gekregen. Ook de verschillende oriënteringsritten die de
Vordense motorclub jaarlyks organiseert mogen zich
steeds in een goede belangstelling verheugen.
Voor deze zomer hebben De Graafschaprydi'rs iets bij-
zonders in petto, nl. het organiseren van de zgn. Acht-
kastelenrit. Deze Achtkastelenrit, die in feite uit drie
verschillende ritten bestaat, nl. een sterrit, toertocht en
een oriënteringsrit, wordt gedurende twee dagen ge-
houden en wel op zaterdag 17 en zondag- 18 augustus.
Het bijzondere van de sterrit is dat de deelnemers in
elke plaats of dorp in Nederland kunnen starten, als
men in ieder geval er maar voor zorgt tijdig in Vorden
aan de finish te zijn (zaterdagmorgen 17 augustus tus-
sen 11 en 13 uur). De Achtkastelenrit, de sterrit en de
toerrit, hebben een zuiver toeristisch karakter. De rou-
tes voeren langs openbare wegen met veel natuurschoon.
De ritten worden verreden onder het KNMV-reglement
voor sterritten. De deelname is mogelijk voor motoren,
scooters, bromfietsen en auto's.
Voor de deelnemers zijn de volgende mogelijkheden:
A een sterrit van minstens 200 km voor motoren en
auto's; 100 km voor bromfietsen. De start is 17 aug.
vanaf 0.00 uur vanuit het gehele land. De afgelegde af-
stand kan aangetoond worden door minstens 2 officiële
stempels van politie, brandweer, NS-stations en KNMV
hotels op een briefkaart. De kortste afstand van plaats
tot plaats is bindend, terwijl de afstanden worden bere-
kend volgens de Falkplankaart. De finish van de ster-
rit is bij café Schoenaker in de Kranenburg van 11 tot
13 uur.
De volgende mogelijkheid is de toerrit. Deze rit heeft
een lengte van ca 50 km en is gepijld door middel van
OK. Start is vanaf 14 uur bij café Schoenaker waar ook
de finishkontrole is geopend tot 18 uur.
In de toerrit kunnen kontroles worden opgesteld ken-
baar aan een oranje vlag. ledere deelnemer die de ster-
rit volbrengt, ontvangt van de organisatie een plaquette.
Hetzelfde geldt voor de toerrit. Verder heeft De Graaf-
schaprijders vele extra prijzen beschikbaar gesteld, zo
bv. voor de verst wonende deelnemer, voor de oudste
motor- of scooterrijder, club met het grootste aantal
bromfietsdeelnemers (minstens vijf), club met het groot-
ste aantal motor- en scooterrijders (minsten vijf), en
de KNMV club met het grootste aantal deelnemers (min-
stens vijf) met uitzondering natuurlijk van de organise-
rende vereniging. Ook kunnen passagiers inschrijven die
dan eveneens een oerritplaquette ontvangen.
Het bestuur van De Graafschaprijders wijst er wel op
dat iedere deelnemer minstens WA verzekerd moet zijn
en rijdt voor eigen risico voor, tijdens of na de rit. Het
bestuur van de VAMC De Graafschaprijders neemt geen
enkele verantwoording op zich voor eventuele schades
hoe dan ook ontstaan.
De oriënteringsrit, eveneens uitgezet volgens KNMV-
reglement, heeft een lengte van ca 60 km. Ook hiervan
vindt de start plaats bij café Schoenaker. De prijzen
bestaan uit natura, bekers en andere eretekens. ledere
deelnemer ontvangt een Achtkastelenritherinnering.
De algehele leiding gedurende deze twee dagen is in
handen van de heer H. G. Klein Brinke, die terzijde
wordt gestaan door de sekretaris-penningmeester de
heer D. J. Rouwenhorst. Als kommissieleden treden op
de heren H. A. Wolsheimer, D. J. Pardijs, J. H. Bakker
en W. Bielderman. De organisatoren hopen nu nog maar
dat vele motor, en autosportliefhebbers de weg naar
Vorden weten te vinden.

DE SNOEKBAARS HEEFT NOG NIET VEEL
GEVANGEN

De twee onderlinge wedstrijden die de hengelaarsver-
eniging De Snoekbaars tot dusver in dit seizoen heeft
gehouden, heeft nog niet veel sukses opgeleverd. De
vangst bleef over het algemeen beneden de verwachting.
Zaterdagavond 27 juli zullen de Jeden van De Snoek-
baars voor de derde maal hun lijntje uitgooien. Deze
wedstrijd zal worden gehouden in de IJssel van 18.00
tot 20.30 uur. Het uitzetten van de visplaats zal worden
verzorgd door de heren Krauts sr en Krauts jr. De lo-
ting vindt plaats om 17.30 uur bij café De Groene Ja-
ger.
De vierde wedstrijd wordt gehouden op zaterdagmorgen
10 augustus van 6.00 tot 8.30 uur in de Baakse Beek.
Ook voor deze wedstrijd zal de visplaats worden, uitge-
zet door de heren Krauts. Zaterdagmiddag 7 september
vindt de vijfde en tevens laatste wedstrijd plaats van
14.00 tot 16.30 uur in de IJssel. Voor het uitzetten van
de visplaats zullen A. Jansen en G. Sleuring zorgen.
Voor het bepalen van de einduitslag worden de drie bes-
te prestaties van de vijf wedstrijden genomen.
Telkenjare vindt er een gekombineerde viswedstrijd
plaats tussen Vorden, Laren en Almen. Ditmaal wordt
deze wedsrijd verzorgd door De Snoekbaars. Plaats van
handeling is het Twen,te Rijnkanaal op zondagmorgen
22 september van 7.00 tot 9.00 uur. Voor deze wedstrijd
vindt de loting plaats bij café De Uitrusting te Eefde
om half zeven.



SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!
Hamburgers 3 stuks 98
Fijne verse worst of saucijzen soo gram 198
Runderstooflappen soo gram 248
Magere Varkenslappen soo gram

Varkensfricandeau soo gram

Let op! Extra reklame deze week nog

Kalfsrollade 500 gram

Boterhamworst 200 gram 49 cent

Boerenmetworst 150 gram 79 cent

Gebraden gehakt 150 gram 69 cent

Rollade 10(Leram 98 cent

Uit onze groente afdeling •
Hagelwitte bloemkool slechts 89

Panklare rode kool 500 gram 25

Hand- en perssinaasappel. 10 voor 1 39

Tomaten exportkwaliteit per kg 98

Ze zijn er weer

Yellow appelen per kg 39

De groente- en vleesaanbiedingen zijn geldig t.m. zaterdagavond. Let op onze extra aan-
bieding voor volgende week maandag, dinsdag en woensdag in onze winkel.

Grote bus peper
Grote bus nootmuskaat
2 rol eierbeschuit
500 gram macaroni

89
98
69
59

5 éénpersoons blikjes
zomergroente

Niemeijer theezakjes
2 pakjes van 190 voor

225

150

2 blik a 200 gram

Leverpastei

slechts 98

Jampot

Frites saus

slechts 69

2 blik Ananas 16 schijven 149
Literblik perziken op sap 139
Literbl. abrikozen op sap 139
Doperwten fijn literblik 108
Doperwten m. II literblik 69
Spinazie literblik 69
2 j ampotten appelmoes 69

^ Reklame wijn nu per fles
^ 4 flesjes landwijn slechts
+ l fles Riesling

169
298
265

^ 2 fles Jaffa vruchtenlimonade
fles druivensap
fles jus de Oranje
3 Fles limonade Gazeuse
Abrikozen-, perziken-sap 2 Flesjes

Ovenverse krentebroden 98

Zoute pinda's 250 gram 79

Unox kippensoep
elk 2e blik half geld

Uit onze diepvries:
Spinazie pak 450 gram

overal 105 maar bij ons 69
Vissticks 10 stuks

overal 155 maar bij ons 98
Voorgebakken Patates frites
kilo's pak geen 260 maar 159

Lux vloeibaar elke 2e files half geld
2 fles shampoo 98
l bus zonnebrandolie 225
4 rol fluweel zacht toiletpapier slecht 85
Karnemelkzeep 3 stukjes slechts 109
WC. toiletclainer elke 2e bus HALF GELD

2 pak sorbet vruchtenwafels
tijdelijk slechts



Voor alle bloemen, felicita-
ties en cadeaus, ontvangen
bij ons 55-jarig huwelijks-
feest, betuigen wij aan allen
onze hartelijke dank.

B. Woerts
H. Woerts-Marsman

Vorden, juli 1968
Bonekamp E 43

Voor alle felicitaties, bloe-
men en cadeaus, ter gele-
genheid van ons 45-jarig
huwelijk ontvangen, betui-
gen wij allen, mede namens
onze kinderen, onze harte-
lijke dank.

J. A. Eykelkamp
G. A. Eykelkamp.

Hartman
Vorden, juli 1968
E 102 f

Voor alle blijken van be-
langstelling, bij ons 40-jarig
huwelijk, betuigen wij, me-
de namens onze kinderen,
onze hartelijke dank.

W. Jansen
L. J. Jansen.

Schuppers
Vorden, juli 1968
Burg. Galléestraat 59

Te koop: Scooter Heinkel
Toerist. Adres mejuffrouw
Schoenaker Vorden
tel. 6614

Te koop: 25 are rogge.
Briefjes inleveren tot woens-
dag 31 juli bij A. A. Hoe-
binuk, Eikenlaan D 138
Kranenburg

Te koop: Vrijstaand burger-
woonhuis in de kom van het
dorp. Brieven onder no. 18-1
bureau Contact

Te koop: Jonge konijnen.
D. Pardijs, B 84, Vorden

Gevraagd in de huishouding
flink meisje voor enkele da-
gen per week. M. Regelink
B 45, Vorden

Te koop: Wentelploeg en
bietensiüjder. W. A. Eskes,
Schoolweg 14, Vierakker
telefoon 05754-434

Te koop: Z.g.a.n. driewie-
lertje en een hobbelpaard.
Th. Wieggers, 't Hoge 21

Te koop: Elektrisch fornuis
ƒ 60,—. A. H. Boschloo,
Prunuslaan 28, Warnsveld.
Na 6 uur

Te koop: 2-persoons eiken
slaapkamerameubl. (bed,
linnenkast, tafel, 2 stoelen,
nachtkastje, waskast) met
matrassen; l-pers. kap.ma-
tras; elektr. fornuis m. pan-
nen; elektr. kookplaat je;
strijkplank en -ijzer; 6 tr.
trapje; 2 pers. ledikant plus
matras; enkele stoelen, ta-
feltje; tafeltje m. marme-
ren blad en 2 laden; cocos-
lopertje. Te bevr. vrijdag 26
juli 3-5 uur Nieuwstad 44m
(huisje De Wehme).

Te koop: Kinderfiets 4-7 j.
6 jonge konijnen.
A. J. Zweverink, Zutphen-
seweg 57, Vorden

Te koop: 4 armstoelen.
Dr Lulofsweg 8, Vorden

Gevraagd: Tijdelijke hulp in
de huishouding van 25 juli
t/m 10 augustus. Inlicht,
bureau van dit blad

Te koop: Eerlijke roodb. dr.
koe. H. Roelvink, D 149
Vorden

Te koop: Solex in pr. staat
Dorpsstraat 34

Te koop: Biggen en 2 meis-
jesfietsen 8-12 jaar.
H. J. Decanije, Galgengoor

Te koop: Toom biggen.
G. J. Eyerkamp B 35

Te koop: Drumstel
(Premier); versterker 40 w
4 aansluitingen; elektrische
gitaar. Alles in zeer goede
staat. Zeer geschikt voor
beginnende bands.
Inlichtingen telefoon 05752-
1463 (na 7 uur)

Voor onze afdeling winkel
vragen wij een WERK-
STER.
G. Emsbroek & Zn c.v.
Zutphenseweg 5, Vorden

Na 3 dagen geen transpire-
rende voeten meer met

STJDEX
INLEGZOLEN

Verkrijgbaar bij
Drogistery De Olde Meulle
J. M. van der Wal & Zin
gediplomeerd drogist

BUURTVER. DELDEN

oriëntering srit
27 juli aanvang 7.30 uur.
start by café Zuurveld

Te koop:

boerenkool, spruit-
kool-, bloemkool-
en andijvieplanten
D. Klein Gelltink Klein Gar-
mel, Vorden

AUTOSPUITBUSSEN
van ƒ 6,50 nu voor
ƒ 3,50 per stuk

Doe-het-zelf -centrum
Harmsen . Vorden

>

Inplaats van kaarten

Donderdag 25 juli a.s. trouwen

> HERRE VAN DE VOSKOELE

en

WILLY VAN 'T BOSMANSHUUS

Vertrek van het gemeentehuis in Vorden
's avonds om 7.30 uur in optocht per kleed-
wagen naar boerderij „Het Schimmel" waai-
de boerenbruiloft wordt gevierd, zoals dat
vrogger ging !

Aanvang der bruiloft 's avonds 8 uur.

Geen cadeaus meebrengen, wel een gulden.
Kinderen ƒ 0,50.

Het bruidspaar verwacht u allen.

VVV VORDEN

Wegens huwelijk van een medewerkster is ons
kantoor op vrijdagavond 26 juli

RAILFEJSENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Ruurloseweg 21 — Tel. 05752-1252

Vakantie
VAN 29 JULI TOT EN MET

8 AUGUSTUS

Herensalon G. J. Beerning

Wij zijn wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 5 AUG. TOT EN MET 17 AUG.

SIEMERINK
Optiek - Horlogerie

ONZE HERENSALON IS WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 29 JULI T/M 12 AUGUSTUS

Kapsalon Heersink
Telefoon 1215

10 guldens
lager in prijs

Inschuifnare
haardroogkap
Philips. Temperatuurregeling door
middel van luchtregelaar of thermos-
taat. Keus uit drie types

HAARDROOGKAP ƒ 49,95

nu 39,95
HAARDROOGKAP ƒ 59,95

nu 49,95
HAARDROOGKAP ƒ 69,95

nu 59,95
Vloerstandaard 18,25

tafelstatief

39,75
HAARDROGER met drooghoes
Erres van ƒ 69,50

nu 39,00

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752-15 46

Wij hebben vakantie
VAN 3 TOT 17 AUGUSTUS

Voor spoedgevallen bellen
R.HENDRIKS tel. 08300-33814 of
D. OSINGA tel. 05750-6214

ASSURANTIEKANTOOR

JANSSEN
Ruurloseweg D 18 . Vorden

Donderdag
Vrijdag en zaterdag

SPEKLAPPEN 500 GRAM 1.38

RUNDERLAPPEN 500 GRAM 2.25

VERSE WORST 500 GRAM 2.25

Voor de boterham
PEKELVLEES 150 GRAM Q~[

BOERENMETWORST 150 GRAM

ROLPENS 150 GRAM

BOTERHAMWORST 200 GRAM

En natuurlijk hoefijzerzegels!

50

HOEFIJZER

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

Wegens vakantie gesloten
VAN 29 JULI TOT EN MET 12 AUGUSTUS

PEDICURE
G. Wullink-Lebbink

VAKANTIE
VAN 29 JULI T/M 10 AUGUSTUS

Tot en met zaterdag kunt
u nog profiteren van onze

Ruilverkaveling - Warnsveld
De plaatselijke kommissie van de
Ruilverkaveling Warnsveld wil bij in^
schrijving è, konlant geld verkopen:

2 PERCELEN GERST aan de Lochemseweg (v/h
van A. Tuitert) ook in massa, groot plm. 2,75 ha;

ROGGE onderaan de Leestense Enk
het gebruik van de stoppel, groot plm. 0,75 ha
(v/h van M. Rood);

l PERCEEL HOOIGRAS met naweide, onderaan'
Leestense Enk, groot plm. l1/^ ha (v/h in ge-

bij H. Roeterdink).

Briefjes inleveren op maandag 29 juli
's avonds 8 uur in café De Pauw.

De plaatselijke kommissie van de
Ruilverkaveling Warnsveld

GRANDIOZE
OPRUIMING

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden;
maken bekend, dat i.v.m. uit te voeren verbete-
ringen

de Almenseweg
vanaf 29 juli 1968 gedurende 6 weken (of zoveel
langer of korter als i.v.m. de werkzaamheden
noodzakelijk is) voor het doorgaande verkeer in
beide richtingen zal zijn gesloten.
De omleiding van het verkeer zal door borden
worden aangegeven.

Vorden, 24 juli 1968.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Burgemeester,
Van Arkel.

de Secretaris,
J. V. Plas.

Grijpt uw kans.

Alle goederen buiten de
opruiming

10 o/» korting
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Haast U
NOG ENKELE DAGEN EEN

FANTASTISCHE

opruiming
kortingen tot meer dan

40 pCt.
AANBIEDINGEN IN ALLE
ARTIKELEN

Siemerink's
Horlogerie - Goud en zilver

Bakkersvakantie
A.S. MAANDAG 29 JULI TOT EN MET ZATERDAG
3 AUGUSTUS ZIJN MET VAKANTIE

Bakkerij Van Asselt en
bakkerij Hartman

In de buurtschap Linde verzorgt bakker Hoornenborg
de staanplaatsen zoals voorheen.

De werkende bakkers bezorgen hun afnemers gewoon
door. Dus in uw buurt komt een bakker, mogelijk kunt
u uw brood bezorgd krijgen*.

Dit geldt voor de klanten, van beide bakkerijen die met
vakantie zijn voor het dorp en omgeving.

VORDENSE BAKKERSVERENIGING



NU zelf - sneller
en goedkoper-

deuken wegwerken
met

HOLTS CATALOY
Deuken, scheuren, barsten
en gaten repareert U vlot en
afdoende met Holts Cataloy
het moderne catalytische
vulmiddel. Hecht enorm op
metaal, hout, steen en plas-
tic. Zo gemakkelijk in het
gebruik als plamuur.
Wordt in weinige minuten
metaalhard en kan dan
meteen gevijld, geschuurd
en gelakt worden.

Handige en voordelige 2-tuben o __
verpakking 3.50

Voor grotere klussen zijn er
grote bussen.

Ook onmisbaar voor reparaties van:

wastafels en
tegels

leidingen en
tanks

daken en goten

Verkrijgbaar bij

Autoshop Kuypers
Dorpsstraat 12 - VORDEN

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgeh. 50 et per stuk
Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
63/4% RENTE

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

VOORAL UW

«trftt
^P'tfirmiifiKLEDING

Wapen, en sporthandel

Marten
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

TIENERKASTEN
hoog 120 cm; breed
76 cm; diep 38 cm
slechts ƒ 45,50

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

KOELKASTEN
vanaf 195..
cash & carry prijs

l
WASAUTOMATEN
vanaf 438.-

cash & carry prijs

TV's
vanaf 499.-

cash & carry prijs

RADIO'S
vanaf 29.-
cash & carry prijs

GASHAARDEN
vanaf 295.-

cash & carry prijs

GASCDMFOREM
vanaf 125.-
cash A carry pnjs

huishoud ruilbeurs

Ie pot Nescafé (in drinkglas) 190 et*
2e pot slechts 98 et
2 flessen Spar Up 119 et — 10%

6 flesjes pils 159 et

l pak Spar thee 69 et — 10%

Haantje a l Kilo 298 et
150 gram leverkaas 75 et

150 gram pariser worst 75 et

2 blik lunchworst 129 et

2 potjes augurken 149 et — 10%

25 JULI:

2'/2 kilo nieuwe aardappelen 59 et

26 - 27 JULI:

500 gram schoudercarbonade 298 et*

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Een huis, waarin u zich
eindelijk thuis zult voelen.
In Vorden, een eigen huls voor f116,- p.m.!

Hoog gewaardeerd, laag geprijsd!
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, een goede naam voor mensen die een
eigen huis bezitten.
Bouwfondshuizen zijn goede huizen, met de schriftelijke kwaliteitsgarantie van
het Bouwfonds. En. het zijn voordelige huizen.
Tienduizenden gezinnen gingen u voor bij het Bouwfonds l

Ruimte wat de klok slaat
U houdt het niet voor mogelijk. Voor zo'n prijs, zo'n huis, zo'n ruimte: Een
woonkamer met een totale oppervlakte van maar liefst 23,15 m2, een mo-
derne (Bruynzeel-) keuken met o.a. roestvrijstalen aanrecht. Toilet, drie
forse slaapkamers en een flinke douche-ruimte met voldoende plaats voor
de grootste wascombinatie. Via een vaste trap bereikt u de geheel be-
vloerde zolder, waar u net zo veel kunt opberge^fcs u zelf wilt. Of die u
als vierde slaapkamer kunt gebruiken. BovendiS^^taat in de achtertuin
nog een stenen schuur. Bij de hoekwoningen kan ook nog een garage
gebouwd worden.

Prettige ligging
Wonen in een schilderachtige omgeving en toch'vlakbij de grote steden, zoals
Zutphen, Apeldoorn

Slechts f116,- p.m.

De totale kosten van dit eigen huis bedragen vanaf f 35.886,—.

Benodigd eigen geld slechts 10%. De rest wordt gedekt door een Bouwfonds-
lening met een looptijd van 30 jaar. Bouw én financiering dus in één hand l
.Een grote rijkssubsidie maakt dat uw maandelijks bedrag aan rente, aflossing en
verzekeringspremie op het huis een stuk lager is. Over 10 jaar uitgespreid krijgt
u in aflopende bedragen in totaal f 7.465,- uitgekeerd! In het eerste jaar kunt
u daarom volstaan met een maandelijkse betaling van f116,-.
Vergelijkt u dat bedrag eens met de huur van een huis van dezelfde topkwaliteit l

Vraag inlichtingen I
Alle inlichtingen kunt u krijgen bij het Bouwfonds Informatiecentrum
te Zutphen. Geopend tijdens de kantooruren en op maandagavond van
18.30-20.00 uur. Of bij de heer W. ter Haar p/a Gemeentehuis te Vorden
tel. (05752)-1541 en Hertog Karel v. Gelreweg 3 te Vorden.
U kunt ook onderstaande coupon opzenden.

Op te sturen aan het
Bouwfonds Informatiecentrum
Deventerweg 44 te Zutphen
of een telefoontje:

Bouwfonds
NV BOUWFONDS N E D E R L A N D S E G E M E E N T E N

een
échte

laat

Bij ARAL weet u metéén waar u aan
toe bent. Telkens als u uw auto of
bromfiets vol tankt met één van de
voortreffelijke ARALprodukten kunt u
een heuse, volwaardige grammofoon-
plaat kopen (45 toeren EP). In smaak-
volle, kleurige hoes. Voor maar 95 cent.

Keuze uit platen met sprookjes, met
kinderliedjes en met populair-klassiek.
Voortreffelijke aanvullingen van uw
verzameling. Tank dus ARAL. De blau-
we benzine uit de blauwe pomp.
Steeds meer auto's zijn er vol van.

Ga naar uw

dichtstbijzijnde

ARAL

tankstation:

GR OP DE BRUI-TOER

Delden (Ambt): Motel „Schoonzicht" (J. L. Brandriet), Goorsestraat
A 14 (Rijksweg Zutphen-Hengelo)

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
vl Jan vl Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Maar met Total rijdt u \^™±
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Profiteert nu nog
t.e.m. a.s. zaterdag 27 juli

van onze

opruiming
en 10 pet. korting

RAADHUISSTR.. VORDEN

Deze week
ALLE BADSTOFKLEDING

20 pCt* korting
JAPONNEN _ DEUX PIECES

Sterk verlaagde
prijzen

Panty nylons 2.75
Badlakens 4.50
Bollen wol 50 gr. 98
Gevulde Bedspreien

met stroken 32*50
Astralon pullovers

korte mouw 16.95

H.LUTH
KOOPCENTRUM VORDEN

Onderlinge Brandwaarborg Mij.
VORDEN

Kantoor J. H. te Paske, Almenseweg 27

ij zijn met vakantie
VAN 27 JULI TOT 7 AUGUSTUS

Voor dringende zaken wende men zich tot de
voorzitter van de maatschappij, de heer

G. W. WINKEL
,,'t Gazoor" Vorden - Telefoon 1245
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Tweede biad Contact
25 juli 1968

ORGELCONCERT

Donderdagavond gaf de heer Dirk Jansz. Zwart, orgelist
te Rotterdam, op het orgel van de Ned. Herv. kerk al-
hier een orgelbespeling van bekende werken.
Het bezoek was goed te noemen. Alleen was het jam-
mer dat de motor voor de windvoorziening het voor een
enkel ogenblik moest opgeven. Het euvel was evenwel
weer spoedig hersteld.

voor de jonge huid

Twen cosmetica
Drvd.Hoog

dépositaire:

DROGISTERU De Ölile Meulle
J. M. VAN DER WAL & ZN

Gediplomeerd drogist

VVV VORDEN
Achtkastelendorp

Zomerprogramma 1968
Elke maandagavond

Avondwandeling onder leiding langs de mooiste
plekjes van Vorden, vanaf Kerkplein. Te be-
ginnen 24 juni, laatste wandeling 26 augustus.
In juni en juli vertrek 7.30 uur, in augustus 7
uur, de kosten bedragen 50 cent per persoon.

Elke woensdagmiddag
Achtkastelentocht per rijwiel, onder deskundige
leiding. Vertrek 1.30 uur vanaf Kerkplein. De
kosten bedragen ƒ 1,— per persoon, beneden
16 jaar ƒ 0,50. Te beginnen 19 juni, laatste
tocht 28 augustus. Bij de plaatselijke rijwiel-
handelaren Barink tel. 1274, Groot Enzerink
tel. 1254, Kuypers tel. 1393 en Tragter tel. 1256
zijn rijwielen te huur.

DONDERDAG 25 JULI
Grote boerenbruiloft m.m.v. de folkloristische
boerendansgroep „De Knupduukskes" op de
uniek gelegen boerderij „Het Schimmel" nabij
kasteel Vorden. De bruiloftstoet vertrekt om
7.30 uur vanaf het gemeentehuis. Alle gasten
en inwoners worden hierbij uitgenodigd om dit
feest mee te maken, volgens oud Gelderse ge-
woonte. Entree ƒ 1,— per persoon, kinderen
beneden 16 jaar ƒ 0,50. Bij slecht weer op de
deel van de boerderij.

Woensdag 31 juli
Finale touwtrekken bij café „De Zon", tevens
gezellige markt en kermis, aanvang 7.30 uur.

SPECIALE ATTRAKTIE:
Doe het eens anders en rustig aan! Maak met een
open jachtwagen, bespannen met 2 paarden, een
prachtige tocht door de mooie omgeving van Vorden.
U kunt zich hiervoor vervoegen bij hotel Bakker.

Zomertentoonstelling van 1 juli tot 1 oktober in het
schildershuis Blaauboer Vorden, met werken van Re-
nate Carelse (tekeningen, gouaches en grafiek), Jan
Rozeboom (gouaches en tekeningen), Theo Schreurs
(boetseerwerk). Schilderende jeugd op zolder.
Geopend: alle werkdagen van 10-17 uur en zondags
van 14-17 uur.

Het zwembad „In de Dennen" is in de maanden juli
tot en met augustus geopend van 's morgens 7.00 tot
's avonds 20.00 uur, zondags van 14.00 tot 18.00 uur.

Alle inlichtingen bij het sekretariaat VW, sigarenma-
gazijn 't Centrum (Eijerkamp), Zutphenseweg 2, Vor-
den, telefoon 1386

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Plastik bestekbak
4 vaks voor slechts UÖ Cl

Kopjes
hotelporcelein

aardewerk

87 Ct
38 Ct

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 13 64

Bekijkt u eens rustig
onze reklame:

Reklamedagen!

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever
Gehakt
Speklappen
Prima koffie
Margarine

500 GRAM

500 GRAM

500 GRAM

250 GRAM

3 PAK

150

84

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

Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag
vrijdag en zaterdag
Zolang de voorraad strekt!

Rib- of
schouderkarb.
Doorregen rundvlees

Verse worst

500 GRAM

500 GRAM 200
500 GRAM

Boterhamworst

Hamkaas
Mix 200 GRAM

VOOR

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

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

MASSEY FERGUSON
TRACTOREN
Fa Groot Obbink & Zonen
Dorpsstraat, Vorden

OVERHEMDEN-
BEPARATDÏ

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Riiurloseweg 45
Vrapc',t inlichtingen
te' .oon

H. Lyftogt,
i v» n Haekfortweg 8-1
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwyk

Geen echte opruiming
maar wel een reeks

Gems voordeel-aanbiedingen
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN W

VLEES- EN BROODSNIJMACHINE ƒ 34,95
PERSONENWEEGSCHAAL ƒ 12,95
STRIJKTAFEL verstelbaar ƒ 17,95
TRAPKRUKJE ƒ 17,95
WANDBLIKOPENER ^̂  ƒ 7,90
KOOKWEKKER ƒ 12,95^u ƒ 9,95
BOTERVLOOT roestvrystaal ƒ 4,95
PEDAALEMMER roestvrtfstaal ƒ 17,95
PEDAALEMMER roosdecor ƒ 12,95
KOFFD3SERVIES 9-delig ƒ 22,50
JENA VUURVASTE SCHAAL ƒ 9,95 nu ƒ 6,95
BORRELGLAASJES Leerdam 6 stuks ƒ 4,95
PORTGLAZEN Leerdam 6 stuks ƒ 4,95
WIJNGLAZEN Leerdam 6 stuks ƒ 4,95
SHERRYGLAZEN Leerdam 6 stuks ƒ 5,95
BOURGOGNEGLAZEN Leerdam 6 stuks ƒ 5,95
BIERGLAS op voet ƒ 0,90
LIMONADEGLAZEN 6 stuks verpakt ƒ 1,75

ELEKTRISCHE APPARATEN

KOELKAST 140 liter tafelmodel vanaf ƒ 199,—
KOELKAST 170 liter kastmodel van ƒ 478,— nu ƒ 350,—
DIEPVRIESKIST vanaf ƒ 485,—
WASAUTOMAAT MARIJNEN ƒ 799,— nu ƒ 599,—
WASAUTOMAAT ERRES ECOMATIC ƒ 740,— nu ƒ 680,—
VAATWASMACHINE PHILIPS m. waterontharder ƒ 999,— nu ƒ 799,—
ELEKTRISCH FORNUIS 4-pIaats ƒ 375,— nu ƒ 325,—
STOFZUIGER draaitop ƒ 149,—
HAARDROGER met hoes ƒ 69,50 nu ƒ 39,—
HAARDROOGKAP met tafelstatief ƒ 39,75
STRIJKIJZER van ƒ 32,50 nu ƒ 25,—
BROODROOSTER ƒ 16,95
KOFFIEMOLEN ƒ 12,95
TAFELVENTILATOR van ƒ 25,— nu ƒ 18,—

SCHEERAPPARATEN

PHDLDPS DRIEKOP DE LUXE van ƒ 85,— nu ƒ 65,—
PHILIPS DRIEKOP van ƒ 69,95 nu ƒ 54,95
REMINGTON SELECTRIC met inruil van ƒ 98,50 nu ƒ 73,50
REMINGTON SELECTRIC 300 met inruil van ƒ 119,— nu ƒ 89,—

RADIO

PHILIPS RADIO met FM en twee luidsprekers van ƒ 399,— nu ƒ 299,—
TELEFUNKEN RADIO van ƒ 259,— nu ƒ 199,—
DRAAGBARE RADIO-PLATENSPELER KOMBINATIE
ƒ 345,—nu ƒ 198,—

DRAAGBARE RADIO PHDLIPS vanaf ƒ 49,95

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN VOOR DE MAAND JULI
EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

NUFFIELD TRACTOREN
Fa Groot Obbink & Zonen
Dorpsstraat, Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

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

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

KEUKENKASTEN
zeer voordelig

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

NIEUWE OOGST
Alle soorten stro _ hooi -
graszaadhooi, scherp kon-
kurrerend !
Bierbostel voor zomerleve-
ring.
Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210-2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

Verse haantjes
munten uit door kwali-
teit. Lekker en goed-
koop. Vrijdag aan de
markt en aan huis ver-
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Hengeloseweg l
Telefoon 1283

Zolang de voorraad strekt
R. HARDBOARD
slechts ƒ 1,80 p. m2
af m. 122 x 305 cm;
122 x 366 cm

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

ALLIS CHALMERS
TRACTOREN
Fa Groot Obbink & Zonen
Dorpsstraat, Vorden

Grote sortering
DEURPLATEN

Doe-het-zelf centrum
Harmsen
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Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit: Eigen-
gemaakte vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462
Parfumerie, dames- en
herenkapsalon

Barink
Total benzine - Rtfwiel-
en bromfietshandel
Nieuwstad 24, tel. 1274

Best brood dat brood van

Schmink
Nieuwstad . Tel. 1384

Baby. en kleuterhui»

Jeannette
Vorden - Nieuwstad 10

Speciaalzaak

Eyerkamp
S i garenmag, 't Centrum
Zutphenseweg, tel. 1386

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengelosew. l, tel. 1283

G* Weulen
Kranenbarg
Ruurloseweg 45-47
Benzine en oliën
Telefoon 1217 en 1811

J. J. Slager
VERLICHTING
KOELKASTEN T.V.
Burg. Galléestraat 62
Telefoon 1365

Fa H. Luth
MANUFAKTUREN

DAMESKONFEKTIE

Nieuwstad 4 - Tel. 1396

EXTRA BULLETIN
Voor alle inwoners

van Vorden en omgeving

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij N.S. Station Vorden - Telefoon 05752-1217 en 1811

Celtic merkbenzine tegen vrije prijzen
GEEFT NU OOK EXTRA VOORDEEL, NAMELIJK

Hoef ijzer spaar ze gels
op 10 liter benzine die u bij ons tankt geven wij 10 punten enz. enz.

Wanneer uw HOEFIJZERSPAARKAARTEN zijn volgeplakt ontvangt u daar geen guldens, maar

RIJKSDAALDERS voor terug !

LET OP LET OP
Als klap op de vuurpijl, geven wij vrijdag 26 en zaterdag 27 juli

DUBBEL ftgels dus D U W E L voordeel
dit alles bij celtic merkb%nzine-station

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij N.S. Station Vorden - Telefoon 05752-1217 en 1811

Het enige Celtic benzine-station waar U Uw volle hoefijzerspaarkaarten

tegen benzine in kunt leveren

HUISVROUWEN, NOGMAALS OPGELET !

wanneer u al uw inkopen doet in nevenstaande zaken, zijn daardoor uw
kaarten veel eerder vol, waardoor u meer en vlugger RIJKSDAALDERS
spaart. Vraag daarom uw leverancier HOEFIJZERSPAARZEGELS

Volgende week weer 'n grote verrassing van hoefijzer-spaarzegels
H.H. Middenstanders! Vraagt over deze aktie vertegenwoordigersbezoek of telefonische in-
lichtingen onder nummer 02158 - 3953

HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

HetVerfhuis
J. M. UITERWEERD

De weg voor:
glas, verf, behang

Ruurlosew. 35, tel. 1523

FaG.W.Luimes-
B. Lammers
Komplete meublleiing
Stoffeerder^ . Lederwa-
ren _ Zadelmakerij
Burg. Galléestraat 32
Telefoon 1421

Fa J. Derksen
Groente en fruit
Bloemen en planten

Zutphenseweg 13
Telefoon 1334

Koelkasten, diepvriezers
liuish. artikelen, glas. en
aardewerk, speelgoed

Fa Pongers
Nieuwstad . Tel. 1474

Wed"
Besseling
Ruurloseweg D 18a
Telefoon 1561
lluish. artikelen _ Klein
landbouwgereedschap

J. Hartman
Brood, en banketbakkerij
Ruurloseweg D 21 a
Telefoon 1359

A.Mombarg
Mahufakturen _ Konfek-
lif - Woninginrichting
Kranenburg . Tel. 6679

Fa Sessink
lluish. artikelen . Speel-
goederen _ Gereedschap.
Ruurloseweg D 130
Telefoon 6658

J. Wentink
Zutphenseweg 25
Juwelier

Koerselman
Huishoudelijk*" artikelen
en speelgoed _ Kimstnij-
verheidsartikelen
Burg. Galléestraat 12
Telefoon 1364
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Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden;

brengen ter openbare kennis, dat in de maand
augustus geen- zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden.

De eerstvolgende zitting zal worden gehouden op
dinsdag 10 september 1968 van 19.30 - 20.30 uur

in het gemeentehuis.

Vorden, 17 juli 1968

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
Van Arkel

de Secretaris,
J. V. Plas

adidasill^^
met de fTm banden S

voetbalschoen .'«

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds d("

Zutphenseweg - Vorden

„Het Schoenenhuis"
A.S. DONDERDAG, VRIJDAG EN
ZATERDAG
(de laatste 3 opruimingsdagen)

onze opruimingsprijzen
nogmaals sterk verlaagd

SPECIALE AANBIEDING IN

Robinson en Fortsandalen
met een half jaar garantie

JANSEN
Dorpsstraat 34

P.S. PEDICUREN OP AFSPRAAK

WOENSDAG 31 JULI

Sensationele finale
touwtrektoernooi

om 't kampioenschap
van Vorden

by café De Zon.

ALS SPECIALE ATTRAKTIE

WATERBALLET
2 ploegen door een kuil vol water

AANVANG 19.30 UUR


