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^Kerkdiensten

ZONDAG 2 AUGUSTUS

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. G. A. Waardenburg uit Rheden
Jeugddienst
In de zomermaanden koffie na de diensten

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

ambtsdragers)
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 zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

>*nar t ike len 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 A. Harmsma. telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.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 geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

VAKANTIE BEGRAFENISONDERNEMING
Begrafenisdienst Herv. Diakonie; Begrafenison-
derneming A. de Jonge
In het tijdvak van 25 juli - 5 augustus gelieve men
zich voor begrafenissen en bestellen lijkauto wen-
den tot: telefonisch, Zutphen 05750-2931 of mon-
deling de heer Papperse Smidsstraat 13 Vorden

BURGERLIJKE
•''f^» STAND

xpME**»

Geboren: Filibertus lakob, zoon van J. A. Kraxner
en J. Pardijs.

Odertrouwd: H. J. Schuerink en W. A. Booltink.

Gehuwd: M. P. Gussow en R. Verstoep.

Overleden: Willemina Cornelia Wiekart, 90 jaar,
ongehuwd; Bernard Woerts, 80 jaar, echtgenoot
van H. Marsman.

Achtkastelentocht
Aan de vorige week gehouden achtkastelentocht
namen 157 personen deel.

Kampioenschap touwtrekken
De touwtreksport vormt in Vorden ieder jaar een
belangrijk onderdeel ven het VVV-zomerprogram-
ma. Dat bleek ook verleden week woensdagavond
toen 10 ploegen in het strijdperk traden om te pro-
beren in deze eerste ronde (woensdagavond 5 aug.
vindt de finale plaats) reeds een gooi te doen «naar
het kampioenschap van Vorden.

Op het gezellige terrein achter hotel De Zon waren
vele mensen, waaronder diverse vakantiegangers,
samengestroomd toen de heer G. Kamperman na-
mens het VVV een welkomstwoord sprak. De wed-
strijden zelf zijn ook dit jaar weer georganiseerd
door de touwtrekvereniging Medler waarbij van te
voren de afspraak werd gemaakt dat alleen Vor-
dense ploegen mochten deelnemen, Deze teams, be-
staande uit 5 man, waren Gems I; Emmaplein; Wil-
denborch I, II en III; De Graafschaprijders; Gebr.
Barink; Gems II; Delden I; Zuivelfabriek. Het 2e
team van Delden was deze avond verhinderd.
Het publiek kreeg een serie spannende wedstrijden
voorgeschoteld, waarbij al gauw duidelijk werd dat

PUBLIKATIE
Doordat wij verplicht zijn de verhoging van
abonnementsgelden nu reeds te publiceren,
delen wij u mede dat de ministeriele beschik-
king ter zake de abonnementsverhoging is
toegestaan door de minister van ekonomische
zaken voor alle Nederlandse nieuwsbladen.
Dit houdt in dat ook wij onze abonnements
orijzen zullen moeten verhogen.

Vermoedelijk zal dit dan ƒ 12,50 per juut
worden. Daar wij per jaar het abonnements-
geld innen, moeten wij dit nu reeds bekend
maken, doch u behoeft nu nog niets bij te
bct;i!e:i. U kunt dus rustig afwachten tot
eind december 1970 dan zullen wij ivel he-
kend maken welke het juiste bedrag is, wij
n'cten nl. nog niet < > / ' c/o btn1 er nog bij komt.

A n • .eduktic

Prinses Irene
31 jaar
Prinses Irene. Haar naam bete-
A nt ,,vrede". Sinds haar huice-
l'.jk in 1964 heeft zij echter weinig
crede gekend.

Ondanks alle sombere wolken bo-
i en hun hoofden, was er ook nog
zonneschijn. Kwam dit jaar niet
hun eerste kind ter wereld? Of
< A - jonge prins ooit de Spaanse
troon zal bestijgen blijft een groot
vraagteken. Het zal de prinses
echter voorlopig voldoende zijn
haar zoon op te voeden en al de
vreugden te beleven die daarmee
samenhangen.

Wij wensen de prinses die woens-
dag 5 augustus haar 31e verjaar-
dag viert, een prettige dag toe,
temidden van haar gezin en haar
familieleden.

de mannen van de Zuivelfabriek een sterk team
vormden, hetgeen ook gezegd kan worden van de
Gebr. Barink. Toen de balans aan het eind van
deze eerste ronde werd opgemaakt, bleek dat alleen
de Zuivelfabriek er zonder kleerscheuren had af-
gebracht. Zij behaalden nl. 10 punten uit vijf wed-
strijden. Gebr. Barink en Wildenborch verloren
elk éénmaal terwijl de overige ploegen op grote
afstand werden gezet.

'ieer Besselink fungeerde tijdens deze wedstrij-
als speaker, terwijj^fc heer G. Nijenhuis alle

wedstrijden arbitreerde.

Woensdagavond 5 augustus wanneer de finale
wordt geholden, zullen twee teams van de touw-
trekvereniging Medler een demonstratie geven
waarbij de traditionele kuil met water niet zal ont-
breken.

Na afloop van de touwtrekwedstrijden was er in
Vorden een gezellige drukte. In de Dorpsstraat
werd nl. een braderie gehouden, verzorgd door de
verschillende winkeliers, terwijl er op het markt-
plein een kermis was. De muziekvereniging Con-
cordia strooide tussen de bedrijven door kwistig
met muzikale noten.

Jubileifnfeest van de s.it Raiti
Dat de sportvereniging Ratti een belangrijke plaats
in het verenigingsleven in Vorden inneemt, bleek
zaterdag jl . op de receptie en het jubileumfeest ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan die door ve-
len werd bezocht.
De herdenking werd 's middags ingezet met een
receptie waar gelegenheid was om het jubilerende
bestuur te feliciteren. Vele vertegenwoordigers van
plaatselijke verenigingen, zusterverenigingen uit de
omgeving, geestelijke en burgerlijke autoriteten en
anderen gaven hier van hun belangstelling blijk.

De jubileumkommissie bestaande uit de heren G.
Tolkamp, H. Huitink, Ê. Schoenaker en J. Eng-
berts, had de zaal van café Schoenaker feestelijk
aangekleed en de organisatie van de receptie en
de feestavond was bij hen in goede handen. Na-
mens de kommissie opende de heer G. Tolkamp
de rij van sprekers en haalde diverse feiten en
jaartallen aan uit de rijke 25-jarige historie van
Ratti. Tevens richtte hij zich speciaal tot het ju-
bilerende bestuur, die er in geslaagd was om na
een moeilijke periode Ratti draaiende te houden.
,,De plannen die u graag voor dit jubileum in ver-
vulling had willen zien, zijn niet helemaal klaar
kunnen komen wegens gebrek aan geldmiddelen,
doch de reeale mogelijkheden van enkele van deze
plannen geven voor de toekomst een goed uitzicht."
Spreker dankte in het bijzonder de scheidende
voorzitter, de heer J. Lucassen, die over enkele
maanden naar Borculo verhuist, voor zi jn vele
werk voor de vereniging. Als blijk van waardering
overhandigde spreker hierna aan alle bestuursle-
den een aardige attentie.

Burgemeester Van Arkel zei in zijn feestelijke toe-
spraak, dat hij, hoewel zelf geen voetballer, ,,ik
houd meer van fietsen", het wel en wee van Ratti
nauwgezet volgde. ,,Het gemeentebestuur, heeft
uiteraard ook bemoeienissen met uw vereniging en
de akkomodatie van uw sportvelden. Op het in
voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor het bui-
tengebied is een uitbreiding van de voetbalvelden
opgenomen. De gemeenteraad heeft besloten voor
het gereedmaken en het onderhoud van het huidige
voetbalveld van Ratti in 1970 een extra subsidie
toe te kennen van f l .250,—. De gemeenteraad

N Y K G K N S VAKANTIK

GESLOTEN
VAN MAANDAG 3 AUG.

TOT EN MET

ZATERDAG 8 AUGUSTUS
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heeft bij zijn besluit van 13 januari 1970 ook een
verordening vastgesteld betreffende het verlenen
van subsidie voor de jeugdsport."
De burgemeester wees er vervolgens op dat Ratti
zowel in ledental als in elftallen toeneemt en daar-
om een belangrijke plaats in het Vordense vereni-
gingsleven inneemt. ,,Het gemeentebestuur stelt er
prijs op dat u zoveel jongelui in Vorden in de ge-
legenheid stelt hun vrije tijd op een sportieve wijze
te besteden. Hulde aan het bestuur voor de vele

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

t i jd die u geheel belangeloos geeft om alles goed
te laten verlopen."
Hij wenste hen van harte geluk en overhandigde
als jubileumgeschenk een enveloppe met inhoud.
De burgemeester sprak eveneens in zijn kwaliteit
als voorzitter van de plaatselijke VV. „U ontvangt
in het voetbalseizoen altijd veel gastelftallen en
hun supporters, dus u bent in zekere zin een ver-
lengstuk van de VVV." Ook namens de VVV
bood de heer Van Arkel een enveloppe met inhoud

Als afgevaardigde van de KNVB afdeling Gel-
derland sprak de heer Koetzier uit Apeldoorn, die
zijn vreugde uitsprak over het jeugdige bestuur
van Ratti. Hij wees er op dat het tegenwoordig erg
moeilijk is voor een kleine vereniging om het hoofd
boven water te houden. ,,Ook de jeugd is momen-
teel moeilijk te leiden, het vraagt veel opoffering
van de jeugdkommissie. Ik hoop dat u Ratti zult
brengen waar zij recht op heeft , blijf sportief en
joviaal." De hoop uitsprekend dat Ratti in het ko-
mende seizoen veel sukses zou hebben, bood spre-
ker een nieuwe bal aan.

Namens de zustervereniging Steenderen sprak de
voorzitter, de heer G. H. Tijkken, die enige jaren
moest teruggrijpen toen men als Ie klasser tegen
Ratti speelde. ,,Het was altijd erg gezellig op de
Kranenburg. Als kleine vereniging weet ik hoe
moeilijk het is een vereniging op de been te houden
en de zware taak die het bestuur in deze heeft."
Hij sprak de hoop uit dat Ratti nog eens de hogere
regionen zou bereiken en bood een enveloppe met
inhoud aan.
Pastoor Van Berkel sprak namens de parochiege-
meenschap, waarbij hij memoreerde hoe vroeger bij
Ratti steeds een geesteijk adviseur werd toege-
voegd. ,,Dat was toen heel gewoon, maar gelukkig
zijn de tijden veranderd. Er is in de afgelopen 25
jaar een ontwikkeling gekomen waardoor de

scheidsmuren zijn weggevallen en men begrip heeft
gekregen voor eikaars overtuiging." Spreker bracht
dank aan het bestuur voor haar onverzettelijke wils-
kracht en haalde speciaal broeder Canutus naar
voren die in al die jaren als jeugdleider veel voor
de vereniging heeft gedaan en ook kunnen doen.
Voorzitter J. Lucassen dankte allen van harte voor
de vele gelukwensen, cadeaus, bloemen en de ge-
sproken woorden. Hij dankte speciaal het pioniers-
werk van de heer B. Schoenaker die vanaf de op-
richting lid is geweest en Ratti's eerste voorzitter
was. Verder dankte hij alle leden, kommissieleden,
jeugdleiders en de jubilëumkommissie voor het
slagen van dit jubileum.

's Avonds werd in zaal Schoenaker een druk be-
zocht jubileumfeest gehouden waar vooral de oud-
leden present waren. Ratti heeft op waardige wijze
haar 25-jarig bestaan gevierd.
De jeugd werd t.a.v. het feest niet vergeten. Zon-
dagmiddag brachten de junioren en pupillen een
bezoek aan de wedstrijd Pax-FC Twente waarna
na afloop bij café Schoenaker door het bestuur
enkele konsumpties werden aangeboden.

Als afslui t ing van dit jubileum zullen er seriewed-
strijden worden georganiseerd voor alle senioren-
elftal len 3 achtereenvolgende zaterdagen en zon-
dagen in augustus.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen iveekmarkt

29 jul i Hervormde Vrouwengroep Linde
l aug. Avondwandeling Oranjevereni-

ging Medler en omstreken
5 aug. Dansen in het Nutsgebouw

Nieuws van
de kerken

ORGELBESPELING OP 4 AUG. HERV.
KERK TE VORDEN

Voor het orgelconcert, gegeven door de bekende
Rotterdamse organist Dirk Jansz. Zwart bestond
grote belangstelling op dinsdag 21 juli jl.

De volgende bespeling is gesteld op dinsdagavond
4 augustus om 8 uur op het orgel in de Hervormde
kerk te Vorden. De heer Zwart zal o.a. spelen de
werken van Bach (praeludium en fuga in a moll),
Richter, Guilmant (finale uit de Ie sonate), Michel-
sen en werken van Jan Zwart (bewerking van o.a.
psalm 42, 68 en 84). Eveneens werken van de
concertgever zelf.

Het is de moeite waard dinsdagavond 4 august^
een uurtje naar genoemde kerk te komen om
luis teren naar het spel van Dirk Jansz. Zwart
het goede orgel in de Hervormde kerk.



Ibers Ons koekje
van de week

krakelingen
SUPIRMARKT per pak

U*t

HAMBURGERS

VARKENSPOULET

STOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

3 stuks

300 gram

500 gram

500 gram

98
198

Wegens enorm sukses
500 gram VLEESRIBJES

FIJNE VLEESWAREN:

ZURE ZULT 150 gram

PALINGWORST 150 gram

GELDERSE KOOKWORST
(aan stuk) 200 gram

98

GEKOOKTE HAM 150 gram

59

89

99

109

ea

BANANEN per kilo 98

MALSE SLA 2 kroppen 59

IMPORT PEREN heerlijk zoet kg 139

Sunkist sinaasappelen 10 grote voor 169

IMPORT APPELEN 5 voor 98

PANKLARE ANDIJVIE 500 gram 39

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

Vruchtenwijn met abrikozen
brandewijn van 325 voor

400 grams pak CUSTARD
nu voor

profiteer nu
2 zakjes GILDA SNOEP

Busje 50 gram WITTE PEPER
van 110 voor

89
98

250 gram Bruintje Beer

Pyramide LUCIFERS

BISKWIE

3 pak voor

4 zware
KWATTA REPEN

2 zakjes VRUCHTENGRIES
met veel vruchten

ik vol gedroogde
APPELTJES

75
98
89
75

PRESENTEERT

SUPERUNIE

Roodmerk koffie
250 GRAM ƒ 2,05

ELK TWEEDE PAK 179
Dubbelpak

Nefa

damesverband

van 235 voor

198

4 rollen

CLOSET

PAPIER

van 96 voor

79

3 grote

stukk. Cadum

ZEEP

nu voor

125

Bus Ajax

SCHUUR-

POEDER

van 57 voor

49

Handig mee te nemen op vakantie!

* bekers jafta drink
ZE WEEK 4 BEKERS VOOR

DIVERSE SMAKEN

Extra kwaliteit JAM
NU PER POT SLECHTS

GROTE FLES

JUS 'd ORANGE

3 in een! WC

lucht-

verfrisser

3 stukjes voor

59

99
Literfles Raak

vruchten
limonade

78

Elke 2e fles

69

Limonade

zonder prik

Cowboy

van 58 voor

49

Literblik

ANANAS

alleen deze

week voor

139

Groot

gezinspak

potato chips

van 98 voor

79

Van Houten
Candy Bar
Caravelle

Almon Joy of
Powerhouse

3 stukjes

69

Anton Hunink

Wienerworst

blik van

155 nu voor

139

340 gram

'Lunchmeat'
boterhamw.

blik van 198 v.

169

Jampot PCD

PINDAKAAS

van 105

voor

95

Instant
koude melk

PUDDING

div. smaken

4 pakjes

99

Eet nu

macaroni

heel kilo

voor slechts

99

VAN 98 VOOR

l



Heel hartelijk dank aan
allen voor de vele bloe-
men, felicitaties en ca-
deaus bij ons 25-jarig
huwelijksfeest ontvangen
Het is voor ons een on-
vergetelijke dag gewor-
den.

D. J. Janssen
B. Janssen-

Klein Ikkink
Vorden, ju l i 1970

Voor de vele blijken van
medeleven, welke wij
mochten ondervinden tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder
en grootmoeder
J. Groot Bramel-Brckveld
zeggen wij allen hartelijk
dank.
In het bijzonder de fam.
Klein Hekkelder, Bakker
en Tiessink.

Uit aller naam,
Fam. F. Groot

Bramel
Vorden, juli 1970
Nieuwstad 29

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

Klein Geltink, Klein Gar-
mel Vorden

Te koop: 20 are rogge.
Briefjes in te leveren voor
vrijdag 7 aug. a.s.
B. te Kamp, De Bongerd
26, Vorden

VOOR

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: 2 kinderledi-
kantjes; tafel (eiken);
ttiinkar op transportban-
den. De Steege 24, Vor-
den

Te koop: Nicuii'c aardap-
pelen „Parel". H. J. Brin-
kerhof Kruisdijk 11 tele-
foon 05752-1674

Te koop: Wasmachine
Erres langzaamwasser
B. G. Reintjes Mosselse-
weg 14, Vorden telefoon
6752

Te koop: Nicuii'e aard-
appelen 35 et per kg.
H. G. Breuker, 't Enze-
rinck, Almenseweg 58
Vorden

Te koop: Dcmontccrbarc
schuur. Grondoppervlak
3 x 3,4 meter met gara-
gedeuren. Vogtlander,
Zutphenseweg 77

Bij inschrijving te koop:
l perceel rogge 75 are;
l perceel gerst 65 are,
bij huis 20 are rogge, 30
are gerst achter het huis.
Briefjes inleveren
a.s. zaterdag l aug. 8.15
uur. H. ƒ. Mooiweer,
Lindeseweg 11 Vorden

Te koop: Oliehaard met
tank en leiding; en gas-
kachel. G. van Veldhui-
zen, Rondweg 4

Wie heeft de verkeerde
fiets meegenomen tijdens
de bruiloft 10 juli bij
,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit)?
Barink, Kruisdijk 3 Vor-
den

Te koop: Biggen.
H. Waenink, Enzerinck-
weg 6

Wegens vakantie
GESLOTEN
van l t.m. 8 augustus.
Schoenmakerij Timmer
Kranenburg

Te koop: 4 clubjes blau-
we bekleding. J. van der
Zande, De Wehme K 33
Vorden

Te koop: Krielkippcn.
H. F. Schleedoorn, Ock-
horstweg 8, Wichmond

GEMEENTE VORDEN
OPENBARE
BEKENDMAKING
INZAKE ONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN
KRANENBURG 1970

l)c burgemeester van Vorden brengt ter
openbare kennis, dat met ingang van 31 juli
1970 gedurende één maand voor een ieder
ter gemeentesekretaric ter inzage ligt het
ontwerp-bcstemmingsplan Kranenburg 1970
met toelichting.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een
ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bexwa-
re n indienen tegen dit ontwerp-bestemmings-
plan.

Vorden, 30 juli 1970.

De burgemeester voornoemd,
van Arkel
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Hartelijk dank
voor de vele gelukwensen en geschenken (ook
van besturen en commissies), die we ont-
vingen na de geboorte van ons dochtertje

ANKY.

Deze feestelijke belangstelling
heeft ons gezin blij verrast.

DS EN MEVR. KRAJENBRINK
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Heden overleed zacht en kalm, na een lang-
durige ziekte, mijn inniggeliefde man en on-
ze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

BERNARD WOERTS
echtgenoot van

Hendrika Berendina Marsman

in een gezegende ouderdom van 80 jaar.

Vorden: H. B. Woerts-Marsman
A. J. W. Toonk-Woerts
B. Toon k

Hengelo G: B. H. Woerts
B. Woerts-Eenink

Geesteren: W. M. Stol-Woerts
E. Stol

kleinkinderen
en achterkleinkind

Vorden, 28 juli 1970
'de Bonenkamp' Schuttestraat 20

De rouwdienst zal gehouden worden op vrij-
dag 31 jul i a.s. om 12.00 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden, waarna om 13.00 uur
de teraardebestelling zal plaatshebben op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Zij, die de overledene de laatste eer willen
bewijzen, worden hierbij uitgenodigd.

Nutsgebouw
VORDEN

WOENSDAG 5 AUG.

DANSEN
Aanvang 19.30 uur
Muziek:
THE MADDOXS
Blues (Jroup Holland

GEVRAAGD

een flinke

JONGE KRACHT mnl,
i^oor de afd.

graan en kunstmest

FIRMA J. W. ALBERS

PETIT RESTAURANT

VRAAGT MET SPOED:

wegens huwelijk

A) FLINKE EERLIJKE
SERVEERSTER

B) FLINKE KOK
C K VORDER 1) LEERLING

Intern . d'eneUen xi jn weekends te
werken.

N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Van 27 juli
tot en met 8 augustus

wegens vakantie
GESLOTEN!

FA BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen

VREEMD GELD
EN

REIS-
VERZEKERINGEN

VAN
UW

BONDSSPAARBANK

Nutsspaarbank
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN

VAN 26 JULI TOT EN MET
8 AUGUSTUS

GROENTE- EN FRUITHANDEL

GERARD WOLTERING
Onsteinseweg 13 - Vorden

adidas
, c hoen

do; Kimpioenen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Rund- kalfs- en varkensslagerij

H. 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. tongeworst 70

TER ASSISTENTIE

van de bedrijfsleider kan op een
van onze bedrijven geplaatst
worden een

PLUIMVEEVERZORGER
leeftijd 16 tot 19 jaar.

NV PLUIMVEEBEDRIJF
BOGGELAAR
Boggelaar la - Warnsveld - Tel. 05752-1919

Attractie
Markt Vorden

Kom op 31 juli en 7 aug.

a.s. een bezoek brengen aan

de markt te Vorden en u

ontvangt

gratis bonnen
te besteden op de markt.
Goedkoop en veilig kopen

Voor onze boekhoudkundige afdeling
vragen wij voor spoedige indiensttreding:

EEN AKKURATE
MEDEWERKER
MULO opleiding en praktijkdiploma Boekhouding
zijn voor het vervullen van deze verantwoordelijke
funktic een vereiste.

Wij bieden een goed gehonoreerde positie in een
jong en dynamisch bedrijf met vanzelfsprekend
uitstekende sociale voorwaarden!

Sollicitaties aan ons adres:

MOTRAC N.V. Zutphen
Pollaan 49 Telefoon 05750-6044

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en 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

Elk 2e pak Spar koffie 50 cent goedkoper

500 gram BELEGEN KAAS 265
l blik SPERCIEBONEN van 79 voor 69
Gezinsfles SALATA 139

2 flessen Spar Up of cola van 108 voor 89

12 SINAASAPPELEN voor 149
1 50 gram HAM voor 119
10 PENNYWAFELS 79
2 kuipjes WELI van 122 voor 109

Elk 2e blik tomatensoep 39

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT wij METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

Wegens vakantie gesloten
VAN l TOT 10 AUGUSTUS

fTl
Loodgietersbedrijf

WILTINK
Het Ho.ue 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 3 t.m. 9 augustus

BENZINEPOMP OPEN!

BARINK-S RIJWIELHANDEL
Nieuwstad 24 - Vorden

VRIJDAG EN ZATERDAG

ZWANEHAL EN
van 2 2 voor 19 cent

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Het Hoge - Telefoon 1394

van vervoerder gaat taxi- en
ziekenvervoer

GEWOON DOOR

ONDANKS ZIEKTE

ONS TELEFOONNUMMER IS

057531493

A. G. WOLSINK
Yordensc'\vc<4 3 - Hengelo

DE SPECIALE VERFWINKEL
OP HET HOGE

\VcL>ens v a k a n t i e

GESLOTEN
VAN 3 TOT EN MET 8 AUG.

H. WEUSTENENK
Telefoon 1377

In on/e afdel ing winkel hebben
wij plaats voor een

LEERLING VERKOOPSTER
Inlichtingen dageli jks aan de /aak
of telefonisch 05752-1546

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE EN

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

JEUGDDIENST
HERVORMDE KERK VORDEN

A.S. ZONDAG OM 10 UUR

Vooraan <4e r:
ds. ( I . A- Waardenburg uit
Rheden

Thema:
Waarheen / i jn \ v i j in CJods Naam
op \vc\t» V V

N.H. Kr is ook dienst om 8.30 uur
voorjjan^cr ds. .1. 11. Jansen

\ \ K d K \ S YAKANTIK

GESLOTEN
VAN 3 TOT EN MET 10 AUG.
A.S.

SMEDERIJ LETTINK
NieuNvs tad 1(> - Vorden

Keurslager
M. G. Jansen
Biedt u deze week:

Woensdag

500 gr. gehakt 2,25

Vrijdag

500 gr. verse worst 2,75

Donderdag, vrijdag, zaterdag

reklame

500 gr. magere
speklappen 1,98

500 gr. doorregen
rundvlees 3,40

150 gr. boterhamw. 0,75
250 gr. leverworst 0,88
250 gr. kookworst 0,98

Denkt u aan metselen of
timmeren,
nieuwbouw of verbouw ?

Wij leveren alle materialen
xoals bv.:

hardboard - zachtboard
spaanplaat (tijdelijk extra
voordelig)
planken - balken - latten
golfplaten - cement enz.

Alles uit eigen voorraad leverbaar,
ongekend lage prijzen.

Komt geheel vri jbl i jvend kijken, het
verpl icht u tot niets. Wij laten u graag
alles xien.

OOK TIJDENS DE
BOUWVAKVAKANTIE
ZIJN WIJ OPEN

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486

GEVRAAGD:

MEISJE
voor winkel en hu i shoud ing

TEN BRINKE
Zutphenseweg 131 - Vorden - Tel. 1415

G. W. Eijerkamp
Vorden

tel. 1386

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
Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

KEUKENS
uit voorraad leverbaar
lengten 100, 120, 150,
165, 180, 200, 220 cm.

Alles zeer laag in prijs
Brengt een bezoek.

Het verplicht u tot
niets.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden'

telefoon 05752-1486

Ook tijdens de bouw-
vakvakantie zijn wij
open

Lerares zoekt kamers met
kookgelegenheid, event.
centrale verwarming.
Kamergrootte plm. 3 x 4
meter of groter.
Telefoon 03480-2395

Makel.- en assur.kantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Verhuur
gelegcnheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Boer s ma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

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

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Autoverhuur
(zonder chauf feur )
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Te koop: Fiat 600, wit
sept. 1967, 50.000 km.
B. Wagenvoort, Lindese-
weg 12, Vorden

Te koop: 6-pers. vouw-
caravan Roadmaster '68
vanaf zaterdag l aug.
H. Besselink Eikenlaan 3
telefoon 6762

Donderdag

500 gram lever 1,50

Vrijdag en zaterdag

500 gram riblappen 3,98

500 gram runderlappen 2,75

500 gram verse worst 2,60

Voor de boterham

150 gram boerennietworst 0,93
150 gram pekel vlees 0,93
150 gram boterhamworst 0,68
150 gram kookworst 0,68

Rund- en varkensslagerij

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

HOEFIJZER

BAKKERSVAKANTIE
A.s. r /M.im/./c/ 3 augustus tot en niet maandag 17

Liiii/usliis is n'cycns v;ik;intie

GESLOTEN:

BAKKERIJ KERKHOVEN

ZOMERAANBIEDINCEN

beeld en geluid
DRAAGBARE RADIO
,,Philips" met FM van 219,—
nu 179,-

DRAAGBARE RADIO
met FM van 199— nu 759,—

BATTERIJRADIO'S
vanaf 44,95

PLATENSPELER
„Stereo" met twee boxen 795,—

PLATENSPELER
„Philips" voor batterij en
lichtnet 139 —

PLATENSPELER
„Telefunken" 729,—

GRAMMOFOON
LANGSPEELPLATEN
,.Stereo" vanaf 4,95

BANDRECORDER
,,Telefu'nken" 4 sporen
kompleet met mikrofoon en
opnameband 345,—

TELEVISIE
grootbeeld tv momentinstelling
met inruil 499,-

KOM HET ZIEN EN HOREN BIJ

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 15 46

Te koop: Partij (n-( A / V c - N
scn; kookhaard en elektr.
kookplaat (3-pl.) i.z.g.st.
H. K. van Gelreweg 40,
Vorden

Gevraagd: Enkele ireiJe-
larntnercn (rammen).
D. Eggink, Hoge Weide
telefoon 6669

Te koop: 65 are hooigras
briefjes in te leveren voor
zaterdagavond 8 uur.
A. J. Wentink, Bergkap-
peweg 6, Vorden

Wie wil mij een paar da-
gen in de week helpen?
M. Regelink, Deldense^
broekweg 2, Vorden, te-
lefoon 1328

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladcrs
hef bakken en:, en:-

"CONCORDJA"
Hengelo (Gld)

A.S. ZONDAG 2 AUGUSTUS

dansen
met medewerking van

FLAMINGO-S EN
ASTRA COMBO
AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Adverteren
doet verkopen


