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

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

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 23 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. Brinkerink van Geesteren

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. J. van Zorge

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

19.00 uur ds. Th. P. van Belzen
openbare belijdenis des geloofs en viering van het
Heilig Avondmaal

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 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDEENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond 23.00 u.
dr. de Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
half tien en tien uur 's morgens

WEEKENDDIENST WLJKVERPLEEGSTERS
van vrijdagavond 18.00 uur t/m maandagavond zuster
J. E. v. d. Schoot, telefoon (05752) 1487

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. 8.33 —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 (05752) 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 (sigarenmagazijn en, boekhandel „Hassink").
By geen gehoor aan deze adressen gelieve u te bedien
nr. 1230 (politiebureau).

BURGERLIJKE.
STAND

Geboren: Catharina Johanna Maria, dochter van F, H.
M. Kruip en J. I. Hofste op Bruinink; Gerritje Aleida
dochter van G. B. Norde en A. H. Nieuwenhave.
Ondertrouwd: H. Mombarg en Joh. G. Vriezekolk.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

GESLAAGDEN
Aan de R,K. Hogere Paedagogische School Insula Dei
te Arnhem slaagde onze plaatsgenote mejuffrouw T. M.
J. Jansen voor de akte bekwaamheid als onderwijzeres.
Aan de Lagere Tuinbouwschool de Drdetelaar te Bor-
culo slaagde onze plaatsgenoot de heer F. A. Berendsen
voor het diploma Vakbekwaamheid Bloemist.
Voor het eindexamen HBS-B zijn geslaagd Dick Bog-
chelman, Bert Brinkman, Frits Emsbroek en Lex Ems-
broek.
Voor HBS-A slaagde Lydie Koning.
Voor de onderwijzersakte slaagden A. H. Bannink, Wil-
denborch en J. A. Berenpas.
In Zutphen slaagde onze plaatsgenoot J. W. Bosman
voor het diploma Mulo A met wiskunde.

PLATTELANDSVROUWEN HIELDEN
PUZZLERIT
Ter afsluiting van het winterseizoen hield de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen een
puzzlerit.
Deze rit ging door heel de gemeente heen, met als ver-
trek het marktplein. Aangezien er een oneven aantal
dames aan de start verschenen, had één der dames de
moed om deze rit alleen te rijden. Als eerste prijs winna-
ressen kwamen uit de bus de dames A. Groot Bramel-
Ruijterkamp en D. Jansen-van Soest. De dames N. Al-
bers-Bloemendaal en W. Wuestenenk-Tjoonk wonnen
de 2e prijs. De poedelprijs werd toegekend aan de dames
J. Oukes-Pardijs en G. Kost-van Echten.
Het bestuur feliciteerde deze dames met dit sukseis en
wenste alle leden een heel prettige vakantie toe.

Nieuwe industrie in Vorden!
Eindelijk is er uitbreiding in de Vordense industrie te
verwachten.
Door bemiddeling van makelaarskantoor J. W. M. Ger-
ritsen is de heer D. J. Lammers uit Dedemsvaart er in
geslaagd een dameskonfektieatelier te vestigen in Vor-
den. Het pand naast de fa Schooldernian, Raadhuisstraat
16 a zal de nodige verbouwing ondergaan en hierin zal
het atelier worden gevestigd.
Mevrouw Lenselink-ten Have is de heer Lammers in
eerste instantie zeer behulpzaam geweest bij de werving
van de a.s. modinettes. Op de geplaatste advertenties in
Contact kwamen al diverse aanmeldingen binnen en
ook deze week kunnen de dames zich aanmelden.

De heer Lammers heeft een jarenlange ervaring in de
konfektie-industrie en gaat zich in Vorden specialiseren
in dameskonfektie. 29 juli a.s. hoopt men te kunnen
starten met 10 werknemers. Men hoopt zo spoedig mo-
gelijk 20 of 30 dames te werk te kunnen stellen.
Het zal voor de dames bijzonder prettig werk zijn in
deze industrie daar zij niet alleen een zeer vrouwelijk
artikel maken, doch tevens iets leren waar zij in hun
verdere leven nog veel plezier van kunnen beleven.
Wy wensen de heer Lammers dan ook veel sukses met
het nieuwe konfektie-ateüer en hopen dat men in Vor-
den niet langer achter blijft wat de industrie betreft en
dat men van gemeentewege probeert nog meer indusrie
aan te trekken.

LEERLINGEN KLEUTERSCHOOL OP REIS
Vrijdag hebben de kleuters van de Nutskleuterschool de
Kroezestulp hun jaarlijkse uitstapje gemaakt.
Ditmaal gingen de kinderen per bus naar Silvolde. Hier
werd een bezoek gebracht aan de mini-dierentuin, waar
de kleuters o.m. hartelijk hebben gelachen om de malle
fratsen van de apen, terwijl ook de papegaaien aller
aandacht trokken.
Behalve de dierentuin hebben de kleuters zich ook nog
een poosje geamuseerd in de speeltuin waar op ijs en
limonade werd getrakteerd.

ZWAARGEWONDE BIJ AUTOBOTSING
Op de Ruurloseweg in het centrum van de Kranenburg
gebeurde een ernstig auto-ongeluk. Waarschijnlijk door-
dat H. uit Ruurlo teveel links hield kwam hij frontaal in
botsing met een tegenligger de heer t. C. uit Groningen
die uit de richting Vorden naderde. De heer t. C. werd
ernstig aan het hoofd gewond. Dokter de Vries verleen-
de de eerste hulp. Het slachtoffer werd naar het zieken-
huis te Enschede overgebracht. De bestuurder van de
andere wagen kreeg lichte verwondingen aan zijn on-
derbeen. De rijkspolitie te Vorden en de verkeerspolitie
te Apeldoorn hebben de zaak in onderzoek. Beide auto's
waren tatal loss.
Nabij de bewaakte overweg in de weg Ruurlo-Vorden
reed een Duitse auto achterop een DAF van garage
Kurz alhier. De bestuurder van de Duitse auto, de 18-
jarige W. uit Bochum brak bij het ongeluk zijn rechter-
pols. Zijn naast hem zittende verloofde de 17-jarige W.
uit Bochum had een kniewond en ontvellingen in het
gezicht. De DAF was van achjM*en totaal ingedeukt. De
bestuurder van deze wagen ^Hm met de schrik vrij.

Telefunken - Nordmende
radi9en televisie
Nu geheel getransistoriseerd!

Fa Bredeveld
Zutphen - Weg naar Laren 56 - Telefoon 3813

ti |gj-Ml-' j ' H ' ~* ' '"i7"'*"5*

EXCURSIE
Vorige week woensdagmiddag brachten de leerlingen
van de 6e klas van de Bijz. School op Het Hoge een
bezoek aan de St Walburgiskerk in Zutphen.
Onder deskundige leiding werden de fresco's, het doop-
vont, de kroon enz. bekeken. Bijzonder interessant von-
den ze de librije waar met de hand geschreven boeken
en wiegdrukken met kettingen aan de lessenaars zijn
vastgemaakt.
Het was een prettige en leerzame middag.

SPECIALE BIJEENKOMST VEILIG VERKEER
Ook dit jaar hield de afdeling Vorden van het Verbond
voor Veilig Verkeer een speciale bijeenkomst voor de
met lof 'geslaagde leerlingen van de diverse lagere scho-
len in zaal Eskes.
Voorzitter v. d. Peyl komplimenteerde de jeugd met het
uitstekende resultaat en hoopte dat zij in de toekomst
voor velen een lichtend voorbeeld zullen blijven in het
steeds drukker wordende verkeer.
De met lof geslaagde jongelui waren:
Openbare lagere school dorp: A. Th. J. Beek; A. Bosch;
G. H. Bijenhof; P. A. M. van Eijkeren; H. Schimmel en
M;. Siebelink.
Bijz. Chr. school Het Hoge: J. Bijenhof; S. v. d. Broek;
H. Decanije; H. Zeevalkink; W. Makkink; B. Bijenhof;
W. Rietman; M. Rouwenhorst; I. Wuestenenk.
Prinses Julianaschool: G. Bannink en E. Oplaat.
Wachtmeester Verheul, die de examens leidde, draaide
de film Een schot in de roos. Na traktatie dankte de
voorzitter de jeugdverkeersbrigadiers die een jaar lang
hun schoolmakkers veilig de weg over loodsten. Als
blijk van waardering en ter herinnering aan hun ver-
antwoordelijke taak ontvingen de brigadiers allen eeni
boekenbon. Deze jeugdverkeersbrigadiers waren: O.L.
school dorp: Geert Bijenhof; Gerrit Jan Siebelink; War-
na Schuppers; Jos van Houte en Ina Boes. Bijz. Chr.
school Het Hoge: Dick Regelink; Theo Groot Nulend;
Wim Geerken; Han Verheul en Herbert Zeevalkink.

NUTSBD3LIOTHEEK
In tegenstelling tot andere jaren zal de Nutsbibliotheek
deze zomer gedurende de maanden juli en augustus ook
geopend zijn voor het uitlenen van boeken. Echter alleen
op vrijdagavond. Zie ook de advertentie in dit nummer.

STUDENTEN POLITIE-ACADEMIE
IN DE KRANENBURG
De politie-academie uit Apeldoorn had verleden week
domicilie gekozen in de Kranenburg, waar men was
gehuisvest in zaal Schoenaker.
De ruim 34 studenten, die een opleiding krijgen tot in-
spekteur of rechercheur van politie, komen elk jaar in
de Kranenburg waar men in de omgeving oefeningen
houdt. Alles werd zo realistisch mogelijk voorgesteld.
Ook in Hengelo en omgeving werd druk geoefend. Van-
zelfsprekend had een en ander vooral van de zijde der
jeugd veel bekijks.

OPBRENGST KOLLEKTE
Naar ons werd medegedeeld heeft de kollekte t.b.v. Si-
mavi (medische hulp in tropenjand) in Vorden een be-
drag van ƒ 2.439,40 opgebracht.

ORGANISATOREN WIELERRONDE HOPEN OP
GOED WEER
Zaterdagmiddag a.s. om drie uur zullen de aspiranten
van start gaan voor de traditionele wielerronde van
Vorden, welke wordt georganiseerd door de personeels-
vereniging van de Empo rijwielenfabriek in samenwer-
king met de Winterswijkse wielerclub de Stofwolk.
De organisatoren maken bekend dat voor deze ronde
premies bij de jurywagen kunnen worden ingeleverd of
nu reeds bij de heer F. Mengerink, Insulindelaan 19 te
Vorden. Wanneer de aspiranten hun 25 km (20 ronden)
hebben afgelegd, gaat een groot veld nieuwelingen van
start. In totaal 100 renners. Voor deze race ontvingen
de organisatoren ruim 200 inschrijvingen, maar uit vei-
ligheidsoverwegeningen mogen er maar 100 aan de start
verschijnen. Uit alle delen van het land geven de ren-
ners akte de présence. Ook uit dez"e streek komen ver-
schillende cracks aan de start, zodat het aan spanning
wel niet zal ontbreken. De toegang voor deze wielerron-
de is voor iedereen gratis.
Het parcours heeft een lengte van 1200 meter en is als
volgt uitgezet: Bnkweg; Burg. Galléestraat; Insulinde-
laan; Molenweg; Wilhelminalaan; Groeneweg; Enkweg.

VIERDAAGSE SCHOOLREISJE OLS DORP
Begunstigd door zeer fraai zomerweer hield de OLS
dorp voor de twintigste majteachtereeni haar vierdaagse
schoolreis op de fiets.
Gezamenlijk gingen de 5e en 6e klas in de richting Zut-
phen waar de politie klaar stond om de stoet over de
brug te helpen. Het vliegveld Teuge was de eerste at-
traktie. Bij Vaassen gingen de beide klassen uiteen. De
5e klas trok naar de jeugdherberg de Heemhoeve, ter-
wijl de 6e klas een eindje ^M?der het MBAS bondshuis
in 't Harde voor onderdak^^iocht.
Met een stevige wind in de rug trok de 5e klas de twee-
de dag naar het Veluwemeer bij Nunspeet waarbij het
Plashuis naar hartelust gekanood en geroeid werd. Op
de terugweg werd het Diorama te Nunspeet met een
bezoek veererd. De jeugd kreeg hier een prachtige en
deskundige uileg over de diverse diersoorten die men op
de Veluwe aan kan treffen.
De derde dag stond als eerste programmapunt een be-
zoek aan kasteel de Oannenburg te Vaassen, op het pro-
gramma waar de jeugd zich ruim een uur lang kon
verdiepen in de antiquiteiten en wat er meer te zien is.
Gezien het zeer fraaie weer werd er koers gezet naar
het nieuwe rekreatieoord de Zandenplas bij Nunspeet.
Hier vindt men een goed voorbeeld van het kombineren
van het nuttige met het noodzakelijke. De weggraving
van zand voor de aanleg van de nieuwe verkeerswegen
heeft hier een meertje doen ontstaan met een enorm
strand er om heen. De jeugd had hier wel een hele dag
willen vertoeven. Dankzij de zon was er zoveel zonne-
brandolie nodig dat er haastig bijgetankt moest worden^
De vierde dag ging het via Apeldoorn en Beekbergen
weer op huis aan. Bij Voorst kwamen beide groepen
weer bijeen.
Voor de 6e klassers stond Harderwijk op het program-
ma. Allereerst werd een bezoek gebracht aan het Dol-
finarium om daarna in de grote speeltuin naar harte-
lust alle vermakelijkheden uit te proberen. De derde
dag stond Elburg op het programma, waar het aardige
museum bezocht werd. Het zwembad van 't Harde kreeg
daarna de eer te bewijzen dat Vorden met zijn verwarm-
de water zijn bezoekers wel verwend want nog geen
enkele keer met het normale schoolzwemmen was de
kreet gehoord van o wat is het water koud. Dat was
in 't Harde echter wel het geval hoewel het water toch
18 graden was.
Even over half vijf reed vrijdagmiddag de 'grote stoet
Vorden binnen en na een ronddansje op het marktplein
dankte de voorzitter van de ouderkommissie, de heer
Tiessink, het onderwijzend personeel en dames die als
leidsters meegeweest waren, voor hun goede zorgen aan
de jeugd besteed, waarna deze laatsten bruingebrand
en sommigen wel een beetje moe, huiswaarts keerden
van een bijzonder geslaagde vierdaagse schoolreis.

ZWEMBAD TROK REEDS MEER DAN
40.000 BEZOEKERS
Naar wij vernemen heeft de Vordense bad- en zwemin-
richting In de Dennen reeds meer dan 40.000 bezoekers
getrokken.

Tijdelijk GRATIS voor U

deze prachtige BK pan
(inhoud 5 liter, waarde fl 22,90)

bfl aankoop van een kookset

„Superhard aluminium"
origineel

VUT

BK
vastgestelde prifa

fl 106,50

4 hoofcpannea 1£ — l — ZJS ea 3 liter \
2 tteelpannen l en 1,5 liter
l koekepaa 24 cm (met anU-kleef bodem) /

verpakt In stevige doos

Deze aanbieding geldt uitsluitend in de
maand Juni 1968

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 15 46

De jaarlijkse kollekte ten bate van het Nederlandsche
Roode Kruis heeft in Vorden ƒ 3.295,30 opgebracht, dit
is gemiddeld per inwoner ƒ 0,50.
Niet alleen het komité, doch bovenal de talrijke gewon-
den en chronische zieken zijn dankbaar gestemd jegens
de kollektanten, die hun vrije tijd beschikbaar stelden
en in het bijzonder jegens de gulle gevers voor hun
royale bijdragen.

VOETBALTOERNOOI
Vorden VI dat jl. zondag tijdens het jubileumtoernooi
van de v.v. Pax te Hengelo Gld. met l—O van Wolfers-
veen II won, speelt a.s. zondag tegen Steenderern III.

Agenda
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

20 juni Boertjes van Buuten Nutsgebouw
22 juni Buurtver. Julianalaan uitstapje met

de kinderen
22 juni Openingsbal zaal Eykelkamp Medler
24 juni Ledenvergadering s.v. Ratti.
25 juni Vergadering „De Vogelvriend"
26 juni Vergadering vogelvereniging Ons

Genoegen '68 in zaal Boersma
27 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in het

Nutsgebouw
29 juni Dansen in zaal Schoenaker

Beatclub „Turn"
29 juni Groot touwtrektoernooi te Wichmond

georganiseerd door TTV Warken

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 bij deze rubriek tussen/bijgevoegd.

Bezoekt de Wielerronde
van Vorden!

Aktie Jeugdcentrum
In april van dit jaar heeft nagenoeg iedere inwoner
van Vorden een huisbezoek gehad met betrekking tot de
aktie Allen in touw voor het Jeugdgebouw. Het bestuur
van de stichting Jeugdcentrum is verheugd over de gif-
ten die varieerden van ƒ l,— tot ƒ 500,—. Het was dus
groot en klein door elkaar en wel in totaal ƒ 11.599,24.
Bovendien gaven velen zich op als donateur van ten-
minste ƒ 10,—, maar wil het geheel goed slagen, dan is
het noodzakelijk dat het aantal donateurs groter wordt.
Het bestuur doet dan ook een beroep op die inwoners
die nog geen donaeur zijn zich alsnog op te geven. Een
verheugend verschijnsel is dat er nog steeds giften bin-
nenkomen van hen die zich nader over het geven voor
de stichting hebben beraden.
Het bestuur gaat inmiddels verder met de plannen; zo
is zij nog voornemens om de verdienende jeugd te vra-
gen om donateur te worden. Men gaat nl. van het stand-
punt uit dat het niet zo behoeft te zijn dat alleen de
ouderen dit plan steunen. Verder zal er op zaterdagmid-
dag 12 oktober een oliebollenaktie worden gehouden.
Het bejaardencentrum heeft de keuken en het personeel
voor dit doel ter beschikking gesteld. Meerdere akties

worden nog nader uitgewerkt. Van een officiële instan-
tie werd onder bepaalde voorwaarden een belangrijke
geldelijke toezegging verkregen.

Inmiddels worden de verbouwingsplannen gereed ge-
maakt voor de aanbesteding. Met de verbouwing zal
waarschijnlijk in september kunnen worden begonnen.
Wat de balonnenaktie betreft, die kan als zeer geslaagd
worden beschouwd. Ongeveer 53 kaartjes van de 400
kwamen terug. De één dichtbij bv. Hackfort, maar ve-
len kwamen van ver terug al of niet vergezeld van brie-
ven en ansichten en de plaats waar de ballon precies
gevonden werd. Zo kwam er een terug uit Duitsland
waarbij een uitnodiging was gevoegd om een week met
vakantie te komen logeren. De meeste balonnen kwamen
in Drente terecht, de versten in noordoost Duitsland en
Denemarken. De eerste prijs werd gewonnen door Gerrit
Spiegelenberg van de o.l. school dorp. Zijn ballon kwam
terecht in Barup (Denemarken). De tweede prijs werd
gewonnen door Jopie Brummelman van de o.l. school
Linde, zijn ballon kwam terecht in Nordborg (Dene-
marken). Verder zal per school nog een prijs voor de
verste ballon van de school beschikbaar worden gesteld.



SUPERMARKT
presenteert:

Kwaliteit is ons devies!
Vleesribjes 500 gram 78
Magere speklappen 500 gram 148
Onze specialiteit:

Boerenbraadworst 500 gram 218
Runderlappen 500 gram 248
Malse riblappen 500 gram 348

Bij aankoop van vlees:

Jampot f ritessaus voor slechts 69

Uit onze groente afdeling ^
Grote Hollandse bloemkool per stuk 69
Panklare spitskool 500 gram 29
Jaffa sinaasappelen 7 stuks voor 129
Bij 2 krop sla l grote komkommer slechts 9

SENSATIE IN VORDEN!
l\2 kg AARDBEIEN voor slechts 98 cent

Nieuwe Holl. aardappelen (eerstelingen) per kg 39 Ct
(gratis geschrapt)

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.

Volop NESCAFE met maar liefst 50 cent reduktie per pot

Goudkoffie per pak f 1,90 - Elk tweede pak f 1,00

Niemeijer theezakjes 2 pakjes van f 1,90 voor f 1,50

P.S. IN VERBAND MET HET SEIZOEN KUNNEN SNEL AAN BEDERF ONDERHEVIGE PRODUKTEN NIET BEZORGD WORDEN

Perziken
Ananas of
Abrikozen
per literblik

nu 124
Jus d'orange per fles 98
Appelsap 2 flessen voor 119
Vruchtenlimonade literfles 69
Zoute pinda's 250 gram 79
Krentebroden ovenvers 98

tABRIKOZENJAM
per pot van 126 voor 98 +

Instant pudding 3 pakjes gg
Appelmoes literblik 69
Tomatensoep literblik 79
Doppers fijn literblik 89
5 éénpersoonsblikjes
Zomergroente voor 225

3 mars van 90 voor 79
Vruchtjes 250 gram 98
Snoep 20 rolletjes 89
Chips gezinszakken 98
Bruintje Beer biscuits 2 zakken 98
3 extra zware choc.repen v, 120 voor 98

Italiaanse vermouth per fles 295
Vruchtenwijn per fles 169

Slaolie per fles 119

Zonnebrandolie
nu per spuitbus 298

Flacon douche fris badschuim
met een flacon shampoo 199

Badzeep 3 grote stukken 98

Onze enorme omzet is uw voordeel!

LIMONADESIROOP
deze week per fles slechts



Onze hartelijke dank aan
familie, buren en vrienden
voor de vele gelukwensen
die wij op ons 40-jarig hu-
welijksfeest mochten
ontvangen.

H. T. Benaink
G. Bennink-

Groot Jebbink
Vorden, juni 1968
Molenweg 11

Hiermede betuig ik mijn
hartelijke dank aan allen
voor het medeleven tijdens
de ziekte en bij het overlij-
den van mijn lieve vrouw
en zorgzame moeder

ALEIDA HENDBIEKA
EIJERKAMP

geboren Memelink
G. J. Eijerkamp

Vorden, juni 1968
't Nieuwe Vroessink B 35

BETONTEGELS
30 x 30 cm
afgehaald 50 cent per stuk
Doe-het-zeLf centrum
Harmsen

Te koop: 8-weekse kuikens.
H. J. Antink E 18 Linde
Vorden. N.o.z.

Gratis af te halen: Jonge
fokshondjes. G. Berendsea,
C 125, Vorden

Te koop: 4 zware dragende
varkens, bijna aan de telling
bij H. Hissink achter het
Verendaal C 52 Vorden
telefoon 1370

Te koop: Jonge konijnen
Hollandertjes. Tevens te
koop: Scooter tegen elk
aannemelijk bod. A. J. Kok
Ruurloseweg D 18 d
telefoon 1507

cash & carry prijs

WASAUTOMATEH
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

GASCOMFOREN
vanaf 139."
cash & carry prijs

huishoud ruilbeurs

Mejuffrouw Arriëns, „de
Kiwi", Vorden, vraagt te-
gen l augustus of eerder
een hulp in de huishouding,
voor dag of dag en nacht.
Telefoon 05752-1209.

ASBEST BLOEMBAKKEN
60 - 70 . 80 - 100 cm

Doe-het-zelf-centrum
Harmsen

Te koop:

kool-, knolraap-
en slaplanten

D. Klein Geltimk
Klein Garmel, Vorden

Te koop: Een in g.st.v.
bromfiets merk Typhoon
bouwjaar 1966 en snelwas-
ser (Rondo) ƒ 15,— en een
olietankje ƒ 5,—.
Visser, Burg. Galléestr. 44,
telefoon 1670

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

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

NUTSBIBLIOTHEEK
In de maanden juli en au-
gustus is de bibliotheek al-
leen vrydagsavonds van 7-8
uur geopend.

Te koop: Jongensfiets met
toebehoren, leeftijd 5-8 jaar
Insulindelaan 19, Vorden
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X Lochem, Westerwal 13

Vorden, Almenseweg 61
X juni 1968
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DIRK MARINUS NIJHOF
en
JANNA HENDRIKA VISSCHERS

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op vrijdag 21 juni om 13.30
uur ten gemeen-tehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening door de weieerwaarde
heer ds. J. J. van Zorge, des namiddags 14.00
uur in de Hervormde kerk te Vorden.

Toekomstig adres: Anna van Burenlaan 11,
Lochem.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

W
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X
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li
JOHAN KORIDON
en
COBA OFFEREINS

X
)«
X
X
X
X
X
X
X
W Eindhoven, Oirschotsedijk 14b
W Vorden, Nieuwstad 51

juni 1968

Receptie van 16.30 tot 18.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

hebben de eer u, mede inamens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaats vinden op donderdag 27 juni a.s. om
14.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke bevestiging om 15.00 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. Th. P. van Belzen.

X
X
X
X
X
X
X
X

Zo de Here wil hopen wij op 27 juni met onze
kinderen en kleinkinderen ons 55-jarige
huwelijksdag te gedenken.

B. WOERTS
en
H. B. WOERTS-MARSMAN

Receptie van 19.30 tot 21.30 uur in café-rest.
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, juni 1968
Bonekamp E 43

Bezoekt zaterdag de Ronde van Vorden

Trek er eens uit!
Voor u hebben wij

CAMPING GAZ
KOOKBRANDERS
LUCHTBEDDEN
SLAAPZAKKEN
MEPAL LENTESERVIES
GEMAKKELIJK OPVOUWBARE
KAMPEER. EN TUINMEUBELEN

Wapen, en sporthandel

Martens
steeds doellrejfendl

Zutphenseweg - Vorden

NA DE WIELERRONDE

dansen
IN HET

Nutsgebouw Vorden
m.m.v. de beatgroep
BLUES CORPORATION

Aanvang 7.30 uur

Op zaterdag 22 juni a.s. om 15.00 uur,
hopen wij onze geheel verbouwde en
gemoderniseerde zaal en café

't Wapen van „Medler"
te heropenen. s

Uw aanwezigheid wordt door ons bijzonder op prijs gesteld!

Fa Gebr. Eykelkamp Ruurloseweg E 108 - Telefoon 6634

's Avonds om 7.30 uur
GROOT OPENINGSBAL

met medewerking van het orkest

DE HOLTHAKKERS
uit Gaanderen,

welke grote bekendheid verkre-
gen door hun optreden tijdens het
televisieprogramma
„Nieuwe Oogst".

Entree f 2,50
Belasting inbegrepen.

Gemeente Vorden

Herkeuring van maten,
gewichten en meetwerktuigen
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat de herkeuring van maten, gewichten
en meetwerktuigen zal plaats hebben in de koffie-
kamer van het Nutsgebouw, op de navolgende
dagen en uren:
1 juli 1968 van 10-12.30 uur en van 13.30-16 uur;
2 juli 1968 van 9.30-12.30 uur.

Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van
het IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepingen
worden uitgereikt, vermeldende het tijdstip, waar-
op de maten, gewichten en meetwerktuigen ter
herkeuring kunnen worden aangeboden.

Mjen houde zich, in zijn eigen belang, aan dit
tijdstip. Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat
de verplichtingen! tot herkeuring blijven, ook al
wordt geen oproeping ontvangen.

Voor nadere bijzonderheden betreffende het aan-
bieden der maten, gewichten en meetwerktuigen
wordt verwezen naar het gemeentelijk publikatie-
bord.

Vorden, 19 juni 1968

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de Burgemeester,
A. E. van Arkel

de wnd. Secretaris,
S. Kulsdom

Gems Metaalwerken N.V.
VORDEN
ZUTPHENSEWEG 1-11

heeft plaats voor:

A Asfaltteerder
moet prima kracht zijn van ± 25 jaar.

B Bodemperser
G Constructie-bankwerker

(of elektr. lasser)

B Leerlingen
(L.T.S.'ers of met enkele ervaring
METAALBEWERKING)

E Leerling schilder
(L.T.S.'er, die via leerlingenstelsel tot vakbekwaam
allround schilder kan worden opgeleid)

Sollicitaties aan bovenstaand adres, a.u.b. met vermelding van de funkties
A, B, C, D of E.

Zaterdag 22 juni a.s.
start om 3

U komt toch ook?

Ronde van Vorden
Meer dan 150 renners Vrij entree
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Inwoners van
Vorden

en omgeving
opgelet!

Hier volgt een belangrijke mededeling
Brood- en Banketbakkerij

Schurink
Nieuwstad 9 - Vorden - Telefoon 1384

GEEFT NU OOK EXTRA VOORDEEL, NAMELIJK

Hoef ijzer spaar zegels
Bij ieder kwartje dat u bfl ons besteedt, ontvangt u GRATIS l zegel; 2 kwartjes 2 zegels enz.
Wanneer uw HOEFIJZERSPAARKAARTEN zyn volgeplakt ontvangt u daar geen guldens, maar

RIJKSDAALDERS voor terug !
AAAAAA/WWWW

LET OP LET OP
Om u met ons Hoefyzerspaarsysteem bekend te maken, ontvangt IEDERE KLANT, die

zaterdag 22 juni in onze zaak voor tenminste f 5,- of meer besteedt als extra attraktie

winkelwaarde 1,60een heerlijke cake
CADEAU!

Speciale aanbieding voor deze welk
Vruchtengebak 5 voor 2.4O
Acht Kastelenkoek 1.25

Onze specialiteit het nieuwe brood ,,Grofjes"
Wekelijks een groot Krentebrood 1.85

Attentie! Als klap op de vuurpijl Attentie!
Wij geven donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 juni op alles wat u bij ons besteedt

DUBBELzegels dus DUBBELvoordeel
d.w.z. op elk kwartje 2 zegels, op 2 kwartjes 4 zegels enz.

En U weet het: volle hoefijzerspaarkaarten zijn geen guldens

maar rijksdaalders waard
Dit alles vanaf donderdag 20 juni bij

Brood- en
Banketbakkerij

Nieuwstad 9

Vorden

Telefoon 1384

Elke vrijdag zyn wij geopend tot 9 uur want dan is het koopavond

Wij geven op alles zegels; behoudens beschermde artikelen.

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 HOJEFIJZERSPAARZEGELS

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

HOEFIJZERZEGELS
ONTVANGT U IN
ONDERSTAANDE
ZAKEN

Voor goede
kwaliteit vlees
naar

Slagerij
Vlogman
Onze specialiteit

eigengemaakte
vleeswaren

Fa Beerning
Telefoon 1462

Parfumerie
Dames- en
herenkapsalon

Barink
Total benzine
Rijwiel- en
bromfietshandel

Nieuwstad 24 tel. 1274

Best brood
dat brood van

Schmink
Nieuwstad tel. 1384

Koelkasten
Diepvriezers
Huish. artikelen
Glas- en aardew.
Speelgoed

Fa Pongers
Nieuwstad tel. 1474

Bahy- en Kleuterhuis

D

Jeannette
Alles voor uw

«baby

den
Nieuwstad 10

speciaalzaak

Eyerkamp
Sigarenmagazijn
't Centrum

Zutphenseweg, tel. 1386

Verse haantjes en
alle soorten wild en
gevogelte

Poeliersbedrijf

Rossel
Hengeloseweg l Vorden

telefoon 05752-1283

Fa. Visser
TEXTIEL

Burg. Galléestraat 5
Telefoon 1381

Koerselman
HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN EN
SPEELGOED

Burg. Galléestraat 12
Telefoon 1364

J. J. Slager
VERLICHTING
KOELKASTEN T.V.

Burg. Galléestraat 62
Telefoon 1365

Fa H. Luth
Nieuwstad 4 tel. 1396

Pas Tunette stretch
b.h.'s ƒ 3,95 . ƒ 5,95

alle maten

+ hoefijzer- zegels

Koopcentrum Nieuwstad

J L J L J L JE J t J C J L JL JL JL JL J

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 22 juni tot en met l juli

A. Hilferink
Het Hoge 3 - Vorden

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.

Zaterdag 22 juni
Empo Wielerronde 1968 op het circuit „De Enk"
namiddags 3 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 WV, sigarenma-
gazijn 't Centrum (Eijerkamp), Zutphenseweg 2, Vor-
den, telefoon 1386

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

Stevige keukenkruk
slechts 4.95

Yruchtensap-set
grote schenkkan met bekers van

ƒ 7,90 voor 3.95

Koersolman
WINKELCENTRUM — TELEFOON 1364

Tarzan spijkerbroeken
van stoer, sportief, Ijzersterke bleu
denim.

Reeds vanaf ƒ 6,80 voor maat 6

Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg . Vorden

Prot. Chr. Kleuterschool
VORDEN

Leerlingen
voor het nieuwe seizoen kunnen da-
gelijks worden, opgegeven bij het
hoofd der school aan de Schoolstraat
en Het Wiemelink, of bij de sekreta-
ris B. Bekman, H. K. van Gelreweg
20, Vorden
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Tweede blad Contact
20 juni 1968

GROOT TOUWTREKFESTIJN OP KOMST

Het is al verschillende jaren traditie dat in de loop van
het zomerseizoen touwtrekwedstrijden worden georga-
niseerd in het kader van het VVV-zomerprogramma.
Dit vooral voor de toeristen populaire sportfestijn zal
gehouden worden op het bekende terrein achter café
de Zon en wel op woensdagavond 17 juli a.s., waarna
de finale enkele weken later t.w. op woensdagavond 31
juli. Hieraan is dan tevens de gezellige avondmarkt en
kermis verbonden. De organisatie van het toernooi be-
rust weer bij onze plaatselijke touwtrekvereniging 't
edler, welke vereniging dit wel is toevertrouwd.
Er hebben zich reeds enkele ploegen voor dit zomer-
avondtoernooi opgegeven, maar men verwacht een nog
grotere deelname om de spanning en aantrekkelijkheid
van de wedstrijden te vergroten. Sterke mannen uit de
buurtschappen, bedrijven etc. zijn van harte welkom.
De teams zullen bestaan uit 5 man met een leider. In
tegenstelling met andere jaren is besloten dat in de
deelnemende ploegen geen trekkers mogen meedoen, die
lid zijn van een der bestaande touwtrekverenigingen die
zijn aangesloten bij de Nederlandse Touwtrek Bond en
als zodanig hier in kompetitieverband meetrekken.
Voor elke ploeg bestaan er nu gelijke kansen op de
overwinning. Er zijn voor dit toernooi mooie prijzen be-
schikbaar gesteld. De wisselbeker van het VW-bestuur
werd verleden jaar gewonnen door Keure uit Borculo
en in 1966 door Leesten I. De grote strijd om het touw-
trekkampioenschap belooft werkelijk sensationeel te
worden. Zie voorts advertentie in dit nummer.

TWEEDE PRIJS VOOR RATTI-PUPILLEN

De pupillenkompetitie afdeling Lochem en omstreken is
ten einde. Zaterdagmorgen werden op het sportterrein
van de s.v. Klein Dochteren de laatste wedstrijden van
dit seizoen gespeeld en wel de beslissingswedstrijd om
de eerste en tweede plaats tussen Ratti I en Witkam-
pers I en Sp. Lochem I en Klein Dochteren I.
In de ontmoeting tussen het Ratti-elftal en Witkampers
wist de jeugd uit Laren al na ca 10 minuen een eerste
en naar later bleek ook winnende doelpunt te scoren.
Doelman Winkels greep tevergeefs naar de hard inge-
schoten bal.
Ratti was in de tweede helft sterk in de meerderheid
maar de voorhoede zag geen kans om te scoren, zodat
men zich bij deze nederlaag moest neerleggen.
De Witkampers-pupillen wonnen hierdoor de eerste prijs
een fraaie beker, terwijl Ratti in het bezit van een
standaard kwam als tweede prijswinnaar.
De ontmoeting om de 3e en 4e plaats tussen Sp. Lo-
chem en Klein Dochteren eindigde in een l—l gelijk-
spel. Na doelschoppen nemen werd Lochem winnaar.

DRUK ZWEMWEEKEND IN VORDEN

De leden van de zwemolub Vorden wacht een druk en
belangrijk weekend.
Vrijdagavond spelen de dames thuis tegen de IJssel-
meeuwen I uit Zutphen. Bij een eventuele overwinning
kan het kampioenschap de Vordense dames dan vrijwel
niet meer ontgaan, aangezien zij dan vier punten voor-
sprong hebben op Zutphen en Winterswijk met nog drie
wedstrijden te spelen.
De dames II van Vorden spelen eveneens thuis en wel
tegen WWV I uit Winterswijk.
De heren I van Vorden gaan in Winterswijk op bezoek
bij WWV I. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen
eindigde vorige maand in een benauwde 5—4 zege voor
Vorden zodat ook nu een spannende wedstrijd verwacht
mag worden.
De heren II gaan vrijdagavond op bezoek bij de Vogel I
uit Voorst.
Zaterdagavond vindt er in het Vordense zwembad een
waterpolotoernooi (heren) plaats waarvoor badmeester
Verstoep de volgende teams heeft uitgenodigd: De Vest
uit Naarden; de IJssel uit Deventer en de IJsselmeeu-
wen uit Zutphen.

MEDLER TOUWTREKKERS WONNEN EIGEN
VOETBALTOERNOOI

De touwtrekkers die zijn aangesloten bij de NTB hebben
zondagmiddag duidelijk laten zien dat ze niet alleen op
de touwtrektoernooien hun mannetje staan. Op het die
middag door de TTV Medler georganiseerde voetbal-
toernooi zetten ze hun beste beentje voor. Er werd door
vijf elftallen aan deelgenomen t.w. EHTC I uit Hall-
Eerbeek; Warken I uit Warnsveld; Boedelhof weg Eefde
Jonge Kracht I, Meddo en Medler I welke laatste de
sterkste bleek.

Fietsen en bromfietsen
Alle merken. Snelle reparatie en de
beste service..

Barink
NIEUWSTAD — VORDEN

WEGENS VAKANTIE

gesloten
VAN 24 JUNI TOT EN MET l JULI

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Remmers, Nieuwstad

Heinzelmann sweaters
VELOURS EN BADSTOF

NIEUWSTE MODEKLEUREN

IDEALE VRIJETIJDSKLEDING

GROTE KEUZE BIJ

Wapen, en sporthandel

Martens
.teeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Vakantie-aanbieding!

Uni gedesineerde
SLAAPZAKKEN
MET TERLENKA VULLING

vanaf f 27,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN'

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

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

N.V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.
Stukken a ƒ 1000,—.
6i/2% RENTE

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

Door omstandigheden te
koop: Nieuw overtrokken
bankstel, niet gebruikt
Telefoon 05752-1774

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor elk doel
VERF EN BEHANG
VAN

Boerstoel
Insulindelaan 5, tel. 1567

munten uit door kwali
telt. Lekker en goed-
koop. Vrydag aan de
markt en aan huis ver
krijgbaar.

Poeliersbedrijf

Hengeloseweg l
Telefoon 1283

SUPER BENZINE
48.8 CENT PER LITER

KEUNE
Industrieterrein

WIJ VRAGEN NOG ENKELE

modinettes
of zij die hiervoor opgeleid willen
worden.

Confectiebedrijf
D. J. Lammers

Inlichtingen en a a n n i e l d i n g ü mevrouw Lense-
link-ten Have, D 5 Vorden (Kerkhofweg) telefoon
05752-1761 of zaterdags Raadhuisstraat 16 a
Vorden

Voetbaltoto seizoen 1968-1969
Steunt het goede doel
haal uw registratiekaart bij:

H. Lijftogt, Berend van Hackfortweg 31; café Uenk,
Nieuwstad; sigarenmagazijnen Boersma, Eijerkamp en
Hassink.

De registratiekaarten seizoen 1967-1968 blijven 5 jaar
geldig, ook degene die zich nu laten> inschrijven.

De kosten bedragen f 0,50.

Vier prijzen:
l voor 13, l voor 12, l voor 11 goede prognoses en een
extra prijs voor de eerste 8 goed!

DE EERSTE PRIJS
ZAL NU EEN HALF MILJOEN BEDRAGEN!!!

GEEN WOORDEN MAAR DADEN,
SPEEL MEE BIJ DE

Voetbalvereniging 'Vorden'!
Namens het bestuur hartelijk dank

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
v.h. Jan v.d. Wal

HET HOGE la - VORDEN

TELEFOON 1208

Voordelig boeren,
onze ruwvoeders voeren.

Alle soorten hooi en
stro (nieuwe en oude
oogst), bierbostel nat
en droog, rechtstreeks
van de brouwerij.
aardappelvezels, land-
bouwplastic (alle ma-
ten)

Fa Gebr. Soepenberg
Dronten tel. 03210 - 2224
Vert. Zoerink Vorden
tel. 05752-6813

Voor
tuinslang en
tuinsproeiartikelen
naar

Doe-het-zeli centrum
Harmsen

VITRAGES
CORDUNEN

VLOERBEDEKKING

De Ronde van Vorden
belooft dit jaar weer extra spannend te worden!

WIJ GAAN MET

vakantie
van maandag 24 juni tot en met
maandag 8 juli

HERENKAPSALON

Sietsma
Dorpsstraat _ Vorden

U bezoekt toch ook zaterdag
de Wielerronde van Vorden?

Helmink
Zutphenseweg - Vorden

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

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

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad — Telefoon 05752-1321

GEEFT WEGENS ENORM SUKSES EN WAARDERING
VAN VELE ZIJDEN VRIJDAG EN ZATERDAG NOG
EENS

dubbel zegeldagen!

Bij l pak vers vlees l pot poederkoffie

l blik tomatensoep van 98 et voor 89 et — 10%

l zak & 500 gram hagelslag puur slechts 135 et — 10%

4 pakjes Spar margarine van 176 et voor 159 et — 10%

l pot a 8 Yorker knakworsten
van 112 et voor 89 et—10 pCt*

100 gram ham deze week 59 et

200 gram kinnebakham 59 et

3 blikjes leverpastei Anton Hunink 98 et

21 EN 22 JUNI:

l zak aardappels a 2*2 kg 49 et

500 gram Varkensfilet slechts 385 et

REMMERS
Supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

DAARNAAST DEZE WEEK EEN SPECIALE
AANBIEDING

Vrijdag - Zaterdag:
SPEKLAPPEN 500 GRAM 1.38

VARKENSLAPJES 500 GRAM 2.60

VERSE WORST 500 GRAM 2.25

RUNDERLAPPEN 500 GRAM 2.25

GEBRADEN GEHAKT 150 GRAM 69

PEKELVLEES 150 GRAM 87

HAM 150 GRAM 89

BOTERHAMWORST 200 GRAM 5O

ONDANKS ONZE EERSTE KWALITEIT VLEES EN VLEESWAREN
VRIJDAG EN ZATERDAG DUBBEL ZEGELDAGEN DUS

dubbel voordeel!

EN U WEET HET: VOLLE SPAARKAARTEN ZIJN GEEN GULDENS

maar rijksdaalders waard!



De praktijk spreekt een verdraaid
duidelijke taal!

Theorieën zijn heel aardig, maar aan de praktijk heb je toch meer hou-
vast. Uitspraken over Supervitebiks als: „geweldig makkelijk", „secuur
minder werk", „varkens beter op streek", „snellere groei", „lage voeder-
omzetting géén verkoopverhaal" spreken een duidelijke taal. En de nuch-
tere cijfers bevestigen die uitspraken. Héél duidelijk. Wilt U nu nog
weerstand bieden aan praktijkervaring?

SUPER BIKS
Beter nu Supervitebiks bestellen.

voort tot winst?

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond *Q? (05754) 270

Bekijkt u eens rustig
onze reklame:

Reklamedagen!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

Lever
iH 6 H 3 Kt

GRAM
500 GRAM

15O

Prima koffie
Margarine

GRAM
15O
135
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
Gehakt o» GRAM 198

Boterhamworst *»Q*.™ 60
Hamkaas 200G»AM 98

200 GRAM 100

500 GRAM £ l O

500 GRAM 200

O
500 GRAM

500 GRAM

Per GTW
NAAR DE

TT Races Assen
ZATERDAG 29 JUNI.

Opgave zo spoedig mogelijk bij sigarenmagazyn
Eijerkamp, telefoon 1386

anbied
Mirlana sokken

en helanca

tweede paar
r halve prijs!

H.LUTH
KOOPCENTRUM NIEUWSTAD

Het spreken is aan de mens geschonken,
om zijn gedachten te verbergen.

Talleyrand

jKijken is kopenl
19-26 juni 1968

Choc. tablet
Korf, 100 gram

<

49!
£ Appelmoes

literblik

SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS op een
Bouwfondsrekening bij de Rijkspost-
spaarb'ank, safe en 5% rente.

BOUWFONDSHUIZEN met de unieke
schriftelijke kwaliteitsgarantie
In praktisch elke gemeente.

FINANCIERING. Veilige Bouwfonds-
hypotheken tot max. 90% van de
totale stichtingskosten van uw
woning. Ook bij overname woning-
wetwoningen.

BELEGGING van uw'spaargelden In
voordelige Bouwfondscouponschuld-
brieven, rente 6'/2%-

INFORMATIE, geheel vrijblijvend, b||

W. TER HAAR

Hertog Karel van Gelreweg 3
Vorden - Tel. 05752-1541 (overdag)

Bouwfonds
NV BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN

Touwtrekkers gevraagd
voor het grote

touwtrektournooi
OP WOENSDAG 17 JULI A.S.

dat in het kader van het VVV-pro-
gramma wordt georganiseerd, wor-
den nog deelnemende ploegen
gevraagd (5 man) van bedrijven,
buurtverenigingen etc.

Opgave zo spoedig mogelijk bij si garenmagazijn
G. W. Eijerkamp, telefoon 1386 of H. Brummel-
man, Medler D 99 telefoon 6718

> Leverpastei
^ 3 blikjes è 56 gram 79
> Macaroni
ÔT zake,500 gram

Bavaria, 4 flesjes

5Of
991

> GRATIS VIVO-ZEGELS: UW SPAARBANK THUIS O

VTVO-KRUDDENIERS:
MEMELINK, DORPSSTRAAT — FRANS KRUIP, HET HOGE

OPLAAT, WILDENBORCH — SCHOENAKER, KRANENBURG

De Raïffff eïsenbank
Is goed ir oor uw geld

Uw vakantiegeld
bijvoorbeeld.

Als u door onze bank uw reischeques f
of vreemd geld laat verzorgen, denk

dan ook meteen aan de veiligheid. Bij een x^>m£^'-^j''*
buitenlandse vakantiereis horen immers ook een bagage- en

een reisongevallen-verzekering. Ook daarmee zijn wij u
graag van dienst. Gemakkelijk: In één bezoekje alles

geregeld: reisdeviezen én reisverzekeringen

Ruurloseweg 21 —

RALFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1252 — Postgiro 862923

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJW1ELBEDRIJF
TRAOTER

OVERHEMDEN -
REPARATIE

VERNIEUWEN VAN
BOORDEN EN
MANCHETTEN

Looman, Vorden
Verhuur

van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

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

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIERKALVEREN
voor het mesthok.

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

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling b\j aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen en
hypotheken

Bupro-gas
Het gas voor iedereen
zonder statiegeld

WEULEN
KRANENBARG

Ruurloseweg 45

Vraagt inlichtingen
telefoon 1217

H. MJftogt,
L. v»n Hackfortweg 31
Wed. Waarle, Kranenburg
Voor plan Boonk:
H. Tennissen, de Haar
A. Bruggeman, Veldwflk

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

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9


