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N1EUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 12 JULI

Hervormde kerk
8.30 uur ds.J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
In de zomermaanden koffie na de diensten

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. A. Trapman uit Velp

19.00 uur ds. A. Trapman uit Velp

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 De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
Van der Schoot, telefoon (05752) 1487
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur 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 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

BRAND MELDEN
De melding van brand kan 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

BURGERLIJKE.,.
STAND

Geboren: Johan Geerhard, zoon van J. Besselink
en C. E. K. Meijer; Ferdinand Herman Jozef, zoon
van N. H. A. van Goethem en C. M. H. ter Halle.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: R. Heuvelink, weduwe van W. Groot
Nuelend, 83 jaar.

De Snoekbaars
Aan de tweede onderlinge viswedstrijd die de hen-
gelaarsvereniging De Snoekbaars in de Baakse
Beek hield werd door 28 personen deelgenomen.
In totaal werden 27 vissen op het droge gebracht
met een totale lengte van 522 cm.
De prijswinnaars waren: 1. H. Stapper; 2. H. Boes.
veld; 3. G. Sleuring;"4. W. Vreeman; 5. A. Jansen.

Standpunten inzake Bestemmingsplan
Buitengebied Vorden 1970

van Binding-Rechts, afd. Vorden
/. Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is volgens onze nieuwe
wetgeving Ruimtelijke Ordening het eindfabri-
kaat van een lang (soms eindeloos) proces van
onderhandelen, praten, met het doel de ruimte,
die ons te kleine Nederland heeft, zo doelmatig
als mogelijk is te bestemmen.

Behalve het bestemmingsplan kennen wij nog
meerdere plannen, die richting moeten geven
aan de overheid en planologen. B v. het Natio-
nale Plan, Provinciale Plan, Regionale Plan.

Het verschil tussen het bestemmingsplan en
alle overige plannen is duidelijk:
a. Alleen het bestemmingsplan is bindend voor

de burgers.
b. Slechts de gemeenteraad is bevoegd tot

vaststellen van dit plan. (Behoudens nala-
tigheid, dan door de hogere overheid.)

c. De vaststellingsprocedure van dit plan geeft
de burgers recht, als steeds in ons staats-
bestel, eventueel in 3 etappes bezwaar te
voeren.

d. Een bestemmingsplan regelt niet alleen de
bouw van opstallen, doch ook (en dat is
nieuw) 'het gebruik van de opstallen, ge-
bouwen en grond.

Door dit duidelijke karakter van een bestem-
mingsplan zaïl het hopenlijk iedereen aanspre-
ken, dat deze vaststelling van én de toekomst
én het gebruik veelal diep zal ingrijpen in het
leven van de burgers.

2. De wetgeving op het gebied: Ruimtelijke Or-
dening. ^

Het heeft geen zin 4B>P in te gaan. Onze
hoogste wetgevers, de Staten Generaal, hebben
deze wet opgelegd aan het Nederlandse volk.
Hierdoor hebben wij <ie plicht deze wet uit te
voeren. Een algemeen bekend feit is echter,
dat deskundigen van^^ening zijn, dat deze
wetgeving door zijn iB^plexe omvang, zeker
verstarrend zal werkeiv t.a.v. de ekonomische
gevolgen als het levensgeluk van ons volk.

De partijraad van de KVP pleit in haar motie
van 15 maart 1969 dan ook voor enkele mar-
kante zaken o.a.:
a. Waken tegen een technokratische ontwik-

keling van de maatschappij.
b. Ontplooïng van de individuele mens en zijn

gemeenschap.
c. Flexabiliteit bij de uitvoering van de plan-

nen.
d. Alternatieve oplossingen.
e. Inspraak en afstemming der plannen van

en op de struktuur der samenleving.

Deze partij is kennelijk geschrokken van het-
geen de RO wetgeving zou kunnen veroor-
zaken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald. Wij zijn het eens met deze inkeer !
Anderzijds, en dit moeten wij goed voor ogen
houden, is een wetgeving op dit gebied nood-
zakelijk. Het woon- en leefklimaat van ons land
moet ook voor de toekomstige generaties be-
houden blijven.

Indien de rechtspraak op dit gebied ook het le-
vensgeluk van onze generatie nauwkeurig op
haar weegschaal waardeert, hier en daar deze
wetgeving stroomlijnt en liberaliseert, dan dient
het Nederlandse volk positief mede te werken
aan de uitvoering van de wet.
Het is dan ook de uitwerking waartegen zich
onze bezwaren richten en bij de uitvoering.
waar wij ons kritisch zullen opstellen.

3. Bestemmingsplan Buitengebied Vorden 1970.

Het bovenstaande hebben wij nauwkeurig over-
wogen bij de bestudering van dit bestemmings-
plan. Uit vele bezwaren die hierbij naar voren
kwamen, hebben wij de o.i. belangrijkste ge-
licht. Steeds hebben wij hierbij de tegenstrij-
dige belangen tegen elkaar afgewogen. Onze
bevolking, ons leef- en werkgebied tegenover
het algemeen belang, behoud van natuurschoon
e.d. Ernstig hebben wij gezocht het ene belang
te dienen en het andere belang niet te schaden.
Aldoende hebben wij enkele standpunten vast-
gelegd, die minimaal naar ons inzicht in het

AGENDA
Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamerukomst in het nutsgebouw
Elke vrijdagmorgen weckmarkt

29 ju l i Hervormde Vrouwengroep Linde

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

ontwerp gewijzigd moeten worden.
In de navolgende hoofdstukken geven wij u
onze zienswijze weer op de onderscheidene on-
derwerpen.

4. De inbreng van de plaatselijke overheid.

Geen ander gezag dan het plaatselijke gezag
kan beter voor de belangen van zijn burgers
opkomen. De gemeenteraad en B & W dienen
voor een juiste uitvoering van de wet te luis-
teren naar deskundigen (op technisch gebied)
en naar hun hogere overheid (op bestuurlijk
gebied en belangen van bovengemeentelijke or-
de). Zij dienen echter zelf de verantwoording
jegens hun ingezetenen te dragen.
In het ontwerp wordt deze verantwoording
doorgeschoven naar GS.
Voor alles en nog wat gaan wij ons verplich-
ten ,,een verklaring van geen bezwaar" aan
GS te vragen. Hierdoor gaat de plaatselijke
overheid schuilevinkje spelen jegens de inge-
zetenen.

Ons standpunt is, dat iedere weigering of be-
slissing door de gemeente zelf genomen moet
worden. De wet geeft ons de macht, en • wel
zeer uitdrukkelijk; dus aan niemand anders, be-
halve bij boven gemeentelijk belang. Daarom:
„Baas blijven in eigen huis !"

5. Bouwpercelen agrarisch gebruik.

a. In het plan zijn voor de meeste boerderijen
bouwpercelen aangegeven. De voorschrif-
ten staan per bouwperceel één eensgezins-
woning toe. Mooi, de boer mag dus bij zijn
bezit blijven ! Ee^tweede woning is slechts
via een vrijstell^^methode te verkrijgen,
doch is gebonden^an het landbouwbedrijf.
Landbouwdeskundigen bepalen de wense-
l i j k l u K l vi>or het bouwen van een tweede
woning. Indien de schaalvergroting voor de
landbouw zich yjfc tzet, betekent dit dus
een steeds groe^Bd aantal bedrijven, dat
buiten de norm^aat vallen. Het verbou-
wen van een boerderij om een jong gezin
te huisvesten, valt hier ook onder.

Wij wensen , dat de bepaling van gebon-
den zijn aan het landbouwbedrijf wordt ge-
schrapt. Het boerengezin, dat als gezin
daaraan behoefte heeft, moet kunnen bou-
wen. Wij beseffen, dat wij hier veel vra-
gen ! Maar de inzet is groot. Wat wilt u?
Ontvolking van het platteland, of niet?
Wij stellen: Tegen ontvolking. Voor het
behoud van een leefbaar platteland.

b. In deze bestemming is slechts agrarisch ge-
bruik toegestaan. Een landbouwer, die om
welke reden dan ook ophoudt met boeren,
gaat hierdoor een onduidelijke toekomst te-
gemoet. Hij kan blijven wonen, maar mag
hij de overige gebouwen voor andere doel-
einden gebruiken? Mag iemand anders zijn
woning gebruiken?
Vragen, waarop geen definitief antwoord
is te geven. Een definitief antwoord is een
toezegging, die voor iedereen, in alle om-
standigheden én gedurende deze 10 jaar
geldt.
Wij vragen hier om dit antwoord ! Ter be-
scherming van het bezit van onze agrariërs
is dit een harde noodzaak.

c. Omtrent het gebruik va,n deze agrarische
bestemming vragen wij tevens een alterna-
tieve bestemming.
De landbouwstruktuur in onze gemeente zal
waarschijnlijk in de naaste toekomst aan
grote veranderingen onderhevig zijn. Het
natuurschoon in onze omgeving zal van
grote invloed blijken, en landbouwtechnisch
rangschikt men ons agrarisch gebied in de
zgn. ,,marginale landbouwgronden".
Om deze voor Vorden belangrijke groep
mensen een ekonomische mogelijkheid te
geven denken wij aan de in deze streek
sterk ontwikkelde rekreatie. Door ieder
bouwperceel het recht te geven een of meer
zomerhuisjes te bouwen, kan iedere land-
•bouwer, die dit wenst, langer zelfstandig
blijven r n zijn erfgoed in de nieuwe maat-
schappij rendabel maken. (Ontplooïng van
onze mensen in onze gemeenschap).

6. Alle overige (partikuliere) bewoning in het
buitengebied.

Ons bestemmingsplan kent deze mensen niet.
Er is geen inventarisatie opgemaakt van deze
grote groep belanghebbenden.
Iedereen, die hier onder valt moet wel beden-
ken: U zit daar in Vordens dreven strijdig met
het plan.
Wederrechtelijk niet !helemaal, want slechts
een overgangsrecht weerhoudt de uitvoerende
macht om u uit te drijven. Een overgangsbepa-
ling van het plan wil de pil vergulden en ver-
zacht op het eerste gezicht de werkelijkheid.
GS daarentegen geeft door middel van een

aanwijzing van boven af ondubbelzinnig te ken-
nen, dat wanneer de gebouwen hun tijd hebben
gehad, niet het recht tot vervanging behoeft te
worden gegeven, en een sanerende werking van
dit plan moet uitgaan.
Wij stellen: Overgangsrecht is derderangs-
recht, waarmede wij geen genoegen kunnen
nemen. Bovendien stelt ons plan, konservering
van het natuurschoon als doel. Beslist geen uit-
breiding van het natuurschoon, dus kan zonder
bezwaar aan de niet-agrariërs in het buitenge-
bied een recht tot bewonen worden gegeven.
Wij keren ons tegen sanering, omdat dit de
bewoonbaarheid van het platteland aantast.
Een aantasting, die op de duur ook de dorps-
kernen aan zal tasten en vergrijzing van onze
bewoners in de hand zal werken. (Ons indu-
strieterrein is niet bestemd voor de stuwende
industrie, doch alleen voor plaatselijk dienen-
de bedrijven, met de snel veranderende land-
bouw, is hierdoor de cirkel precies rond.)

7. Wat wil BINDING-RECHTS nu?
U kent nu onze standpunten over de wetgeving
als geheel, en over het bestemmingsplan van
Vorden als zodanig.
Wij hopen er in geslaagd te zijn u een duidelijk
beeld te geven, van hetgeen thans aan de orde
is, en waarvoor wij menen te moeten opkomen.
Indien aan onze zienswijze wordt tegemoet ge-
komen en het bestemmingsplan in die geest
wordt gewijzigd en aangevuld, dan menen wij
tevens een duidelijke beleidslijn voor de ge-
meente onder woorden te hebben gebracht.
Handhaving van eigen gezag.
Nieuwe impuls voor aanpassing aan de maat-
schappij van morgen. En een leefbaar klimaat
voor onze en volgende generaties in onze ge-
meente.

8. Op hoop van zegen.
Wij hebben slechts enkele punten aangepakt.
Veel moet nog nader worden bezien - bv. het
rekreatiebeleid. Instanties zullen kritiek aan
ons niet weerhouden, w.o. knappe deskundigen,
en full-timers in deze materie. Wij beseffen
het belang van onze wensen, maar willen toch
gestalte geven aan onze bange voorgevoelens
voor de toekomst van het platteland.
Wij hopen, dat ieder, die persoonlijk geroepen
is een stem uit te brengen, door ons appèl zijn
grote verantwoording nauwkeurig zal afwegen.

Vorden, l juli 1970.

De fraktie van BINDING-RECHTS in de ge-
meenteraad van Vorden heeft naar aanleiding van
bovengenoemde standpunten een bezwaarschrift
ingediend.

Cursief je
NATUURJAAR 1970

Een ieder, die de krant leest en naar de
radio luistert, heeft wel van dit begrip iets
vernomen.
De scholen hebben er ook al het hunne toe
bijgedragen. Ik denk maar aan de stukjes,
die de kinderen van onze openbare lagere
school in hun schoolkrant hebben geplaatst.
Hiervoor ben ik persoonlijk de leerkrachten
heel dankbaar.
Elders hebben kinderen vlinders getekend en
er is natuurlijk het nodige bij verteld. Het is
allemaal heel mooi. Maar toch . . .
Vanochtend hoorde ik in onze tuin het hel-
dere liedje van een hcggemus. Ik vond hem
na lang zoeken en keek door de kijker om te
kontroleren of ik me niet in het gefluit ver-
giste . . . en wat zag ik? Het diertje, dat
daar zo levensbtij zat te zingen had een stijf
pootje.

En het is niet het eerste slachtoffer van
moordzucht. Er komt geregeld een merel met
een manke poot en een mus (niet beschermd
dus schijn je die niet te hoeven sparen!) met
cc n afgeschoten pootje.
Waar blijf je dan met je N 70?
Ouders let op uw kinderen. Laat ze niet met
ccn buks of katapult spelen. Breng ze toch
liefde voor het dier bij. De onderwijzers kun-
nen niet alles alleen doen! Laat ze straks
niet met busjes en flesjes op bijen en vlin-
ders jagen. De natuur is al veel armer ge-
worden, laten wij er voor waken, dat wat we
hebben, behouden blijft. Dat begint thuis, bij
onze eigen kinderen. Dank u.

A. M. Turf boer-Augustijn

Nutsbibliotheek
De bibliotheek is in de maanden juli en augustus
alleen 's avonds van 7 tot 8.30 uur open. Verzoeke
beleefd op tijd te komen en weg te gaan. Het werk
gebeurt pro deo. (Zie advertentie in dit nummer.)

Diplomazwemmen
Onder het toeziend oog van KNZB-official G.
Wilgenhof werden in het zwembad te Vorden
de zwemexamens A en B afgenomen. Van de 40
A-kandidaten die door badmeester Verstoep wa-
ren voorbereid werden er drie afgewezen en van
de 17 B-kandidaten slaagden er 16.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

KOFFIE WEER DUURDER !

Bij ons deze week 500 gram PCD Roodmerk

koffie
voor slechts

3.69
UUt de^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^B^^

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

VARKENSPOULET

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

RUNDERSTAART

300 gram

500 gram

500 gram

500 gram

98
198

148

LEVER

FILET CHEVAL

HAMWORST

200 gram 99

150 gram 99

100 gram 89

150 gram 89

WITTE BONEN in tomatensaus
literblik slechts 98

Smarius EIERBESCHUIT
2 rollen

Gold Pack INSTANT PUDDING
div. smaken 4 pakjes 99
ROODMERK THEE
100 gram van 89 voor 69
VRUCHTENGRIES met veel
vruchten 2 zakjes 89

Kwatta KINDERREEPJES
10 stuks 98

Van Welzen KOEKJES
div. soorten nu per pak 79
BLOEMENAARDE per zak 49

elke 2e zak voor 19

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

TOMATEN exportkwaliteit

ANDIJVIE

BANANEN

kilo 98

kilo 49

kilo 98

MALSE SLA 2 kroppen 59

Sunkist SINAASAPPELEN 10 voor 149

Panklare SPITSKOOL 500 gram 59

Elke dag aanvoer van verse groente en fruit

VAN NELLE

roodmerk koffie
PAK 250 GRAM NU MET is cent reduktie

COWBOY
LIMONADE

zonder prik

per fles

slechts

49

Herschi

UP

DRANK

2 flessen

79

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

2 flessen

89

Div. smaken

GEURTS

JAM

79

GROOT PAK

Tfuc zoutjes
NORMAAL 79 NU

Literblik

DOP-
ERWTEN

middelfijn 94

elk 2e blik

59

Literblik

APPEL-
MOES

79

elk 2e blik

49

VLIDO

insecticide

spuitbussen

elke 2e bus

HALVE PRIJS

Koffer

Witte Reus

POEDER

geen 595 maar

545

DOOS a 12 FLESSEN

Classe Royal bier
DEZE WEEK VOOR

Heerl. snoepje

gevulde sinas-,
framboos- of

ananassnoepje

royale zak

voor

79

Heerlijke

KERSEN-
BONBONS

150 gram

109

Gilda DROP

div. soorten

2 zakjes van

98 voor

89

Choc.

MUSKET-
FLIKKEN

in bakje

200 gram
voor slechts

109

DE BEKENDE PAREIN

bastogne koeken

Literblik

ANANAS

deze week

voor

119

Literflacon

STER AFWAS

98

elke 2e bus

49

Zakje gedr.

appeltjes
pruimen of
tutti frutti

voor

75

NU PER PAK



Met grote dankbaarheid
en vreugde berichten wij
de geboorte van ons
zoontje

Johan Geerhard
(MICHEL)

}• Besselink
C. E. K. Besselink-

^ Meijer
Vorden, l juli 1970
Deldenseweg 8

Met dank aan God en
grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

FRED
Bij het H. Doopsel zal hij
de namen ontvangen van
Ferdinand Herman Jozef
N. H. A. van Goethem
C. M. H. van Goethem-

Ter Hal'le
Petra
Bob

Vorden, 4 juli 1970
Kerkstraat 3

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, die
wij ter gelegenheid van
ons huwelijk hebben ont-
vangen, betuigen wij
onze hartelijke dank.

G. H. Kreunen
R. G. Kreunen-

Bannink
Vorden, juli 1970
Schoneveldsdijk l

Te koop: Jonge konijnen
bij H. van Gijtenbeek,
Lochemseweg 42 Warns-
veld

Te koop: Een goed on-
derhouden mcisjesfiets,
leeftijd 12 jaar.
G. A. Regelink, Henge-
loseweg 16

Wil diegene die woens-
dag l juli bij het zwem-
bad een verkeerde da-
mesfiets heeft meegeno-
men die onverwijld weer
bij het zwembad komen
omruilen.

Te koop:/ 2-pcrsoons le-
dikant en l 2-persoons
ledikant plus b.b.h.
3-deurs linnenkast en
spiraal plus matras.
M. Kamphuis, Nieuw-
stad 44 L Vorden

Gevraagd:
JONG MEISJE
voor de winkel

PARFUMERIE
WIEKART
Dorpsstraat 30 Vorden
Telefoon 05752-1423

Wie wil mij een paar
morgens of middagen
helpen in de huishouding
Mevr. Stoffels, Raad-
huisstraat l , Vorden

Te koop:
NIEUWE
AARDAPPELEN
ƒ 0,45 per kg

H. Scheffer Ddldense-
broekweg 7, Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
sleede doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

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

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

En toch is.. Uiterweerd uw schilder
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Getrouwd:

L. G. M. PR1CK
en

> MET A CH. C. VAN ARKEL
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Amsterdam, 3 juli 1970

Valeriusstraat 33 hs

HARRY WAGENVOORT
en
rOOS NEERLAAR

geven, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk waarvan
de voltrekking D.V. zal plaatsvinden op
vrijdag 10 jul i a.s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, Kruisdijk l
Ex el, Broekdijk G 7
juli 1970

Toekomstig adres: Kruisdijk l, Vorden. <

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden" (F.
P. Smit) Dorpsstraat te Vorden.
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Op donderdag 9 juli a.s. hopen wij met
onze ouders en grootouders

J. A. LIJFTOGT
en
D. LIJFTOGT-BREUKER

hun 40-jarig huwelijksfeest te herden-
ken.

Hun dankbare kinderen / kleinkinderen.

Vorden, juli 1970
Ruurloseweg 92

Receptie wordt wegens familie-omstan-
digheden uitgesteld.

yy@£W®(^^

Op donderdag 16 jul i a.s. hopen onze
geliefde ouders en grootouders

H. LIJFTOGT
en

| H. G. LIJFTOGT-SMEENK

hun 40-jarig huwelijksfeest te herden-
ken.
Dat zij nog lang voor. el'kaar en voor
ons gespaard mogen blijven

Henk
Riek en Johan

Ina en Ellie
Jan

Vorden, jul i 1970
Oude Zutphenseweg 6

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café- S
restaurant ,,'t Wapen van Vorden" (F. <
P. Smit) te Vorden.

3>
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WILT U ALLEEN
MAAR EENS KIJKEN ?

DAT KUNT U OP ONZE

VOORDEEL SHOWDAGEN
op

maandag 13 juli tot 21.00 uur 's avonds
dinsdag 14 juli tot 21.00 uur 's avonds
woensdag 15 juli tot 13.00 uur 's middags

WONINGINRICHTING

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

NUTSBIBLIOTHEEK
In de maanden juli en augustus
is de bibliotheek alleen vrijdags-
avonds van 7 tot 8.30 uur geopend

Wilt u hier s.v.p. rekening mee houden ?

I Iet bestuur

Heden ging van ons heen, in vol vertrouwen
in haar Heer, onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

REINTJEN HEUVELINK
weduwe van W. Groot Nuelend

in de ouderdom van 83 jaar.

Ruurlo: J. Visschers-Groot Nuelend
W. Visschers

Vorden: H. J. Groot Nuelend
J. Groot Nuelend-Eggink

Vorden: H. Ruiterkamp-
Groot Nuelend

H. J. Ruiterkamp

Vorden: W. Groot Nuelend
H. G. Groot Nuelend-

Bogchelman

Hengelo G.: F. G. Janssen-
Groot Nuelend

\V. Janssen

Vorden: R. Groot Nuelend
G. Groot Nuelend-

Nijenhuis

klein en achterkleinkinderen

Vorden, 4 juli 1970
Mosselseweg 11

De teraardebestelling zal plaatsvinden op
donderdag 9 jul i om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 13 TOT EN MET 18 JULI

ESKES
LEVENSMIDDELENBEDRIJF

KERMIS HENGELO GLD
Vrijdag 10 juli a.s.

STEMMINGSMUZIEK

Zaterdag 11 juli a.s.
DANSEN

Zaal Langeler: Orkest The Jolly Combo
Zaal Concordia: Orkest The Moodchers
Zaal Michels: Orkest De Josito's
Hotel Leemreis: The Starlets

Rund- kalfs- en varkensslagerij

- Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. runderrollade v.a. 345

500 gr. haas-, rib- en
schouderkarbon. 335

500 gr. gehakt 225

500 gr. verse worst 260

500 gr. speklappen 180

500 gr. vet spek 80

200 gr. boterhamworst 80

100 gr. hamkaas 70

ONZE UITVERKOOP
BEGINT DONDERDAG
16 JULI

ZIE ADVERTENTIE

VOLGENDE WEEK

V O R D E N

Geef voorrang aan
kwaliteit
ook in de

DAAROM GAAN VANAF DONDERDAG
16 JULI A.S.

KWALITEIT EN VOORDELEN
BIJ ONS HAND IN HAND

KIJKT U EENS BESLIST NAAR DEZE
VOORDELEN OP ONZE

voordeel
showdagen!

OP

MAANDAG 13 JULI TOT 21.00 UUR 'S AVONDS
DINSDAG 14 JULI TOT 21.00 UUR 'S AVONDS
WOENSDAG 15 JULI TOT 13.00 UUR 'S MIDDAGS

MEUBELEN
GORDIJNSTOFFEN
VITRAGES
KLEINMEUBELEN
BEDDEN, DEKENS
MATRASSEN
SCHEMERLAMPEN ENZ.

tegen voordeelprijzen
WONINGINRICHTING

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

Grote seizoenopruiming
DONDERDAG 16 JULI 8 uur 's morgens

Herenschoenen
tegen

spotprijzen
o-a. Swift en Robinson

Damessandalen
de prijs ?
plat of met hak

Kom maar eens kijken, onge-
lofelijk laag

Jongensschoenen
Meisjesschoenen

Enkele paren
Piedro schoenen

Jongens- en
meisjessandalen

Tienertasjes

Luxe dames-
handtasjes

ALLES TEGEN
DE

LAAGSTE PRIJS

En . . vanaf vandaag
kunt u gerust komen
kijken en passen.

Alles staat voor u
klaar.

En waar vindt u dit
.... .

Natuurlijk bij .....

'Het Schoenenhuis'
FA JANSEN - Dorpsstraat 34 - Vorden



H. J. Rozeboom
Voordelige aanbieding
in autobanden:

Zutphenseweg - Vorden

Ford
VW

van f 76,- nu ff 49,-
van f 76,- nu ff 49,-

Opel van f 86,- nu f 49,-
Simca van f 86,- nu f 49,-
Dit zijn nieuwe banden
van bekende merken

Ook in andere maten nog aantrekkelijke

prijzen. • Radiaal 30 procent korting!

Opleggen en uitbalanceren gratis.

Geopend van
7-23 uur

7 dagen per week!

Donderdag 16 juli a.s. begint onze grote

SEIZOEN-OPRUIMING
Grote prijzenslag!

Kamerbreed tapijt (nylon)
vana(169." per meter
uit voorraad te leveren

Zie ook de vele aanbiedingen
op onze textielafdeling
Koopjes Koopjes

Zie etalage's
UW ZAAK VOOR MEUBELS EN TEXTIEL

Van de PTT hebben wij bericht ontvangen dat i.v.m, de verbou-
wing van het nieuwe postkantoor onze oude winkel /eer binnen-
kort ontruimd moet worden. Profiteer hiervan. Zeer voordelige
aanbiedingen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Donderdag 9 juli 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 14

Jong Gelre
Door maandagavond met 3—l van Vorden te
winnen is de ploeg van Laren in de voetbal'kompe-
titie van de Ring Berkelstreek (Jong Gelre) dicht-
bij het kampioenschap gekomen. Alleen een ne-
derlaag tegen Lochem (volgende week wordt deze
laatste wedstrijd gespeeld) en dan ook nog met
flinke cijfers zou Laren nog van het kampioen-
schap afhouden. Zover zien we het voorlopig ech-
ter niet komen.

In de wedstrijd tegen Vorden gaf de thuisclub
overigens goed partij. Het verschil tussen beide
ploegen was evenwel dat de Larense spelers beter
op elkaar waren nigespeeld. Zij namen na 20 mi-
nuten een O—l voorsprong door een fraai doel-
punt van de midvoor. Uit een corner schoot Lan-
geler de ploegen echter weer naast elkaar, doch
een minuut later stond Laren weer aan de leiding
en in de tweede helft scoorden zij 'nog eenmaal zo-
dat het l—3 werd.

De tweede wedstrijd die deze avond werd gespeeld
ging tussen Lochem en Almen. Deze ontmoeting
leverde een gelijkspel op l—1. Deze stand was
reeds bij de rust bereikt. Lochem trof in deze wed-
strijd enkele malen de paal en lat.
De stand luidt momenteel: 1. Laren 3-6; 2. Vor-
den 4-5; 3. Lochem 3-4; 4. Almen 3-1; 5. Warns-
veld 3-0. Volgende week wordt gespeeld Laren-
Lochem en Almen-Warnsveld. Vorden is reeds
uitgespeeld.

Muziekvereniging Concordia
Maandagavond heeft de muziekvereniging Con-
cordia een concert gegeven bij huize Nuova, spe-
ciaal voor de bejaarden. Deze geste werd zeer op
prijs gesteld en viel zeer in de smaak.
Het programma bestond uit moderne muziek, wals-
jes enz.

Vordens Dameskoor
Dinsdagavond hield het Vordens Dameskoor met
haar Tienerkoor haar traditionele oriënteringsrit.
Deze was uitgezet door de heer Klein Brinke. De
start was vanaf de Beatrixlaan.
De dames konden volop genieten van het prach-
tige natuurschoon. De finish was als voorgaande
jaren iniet bekend. Men kreeg een enveloppe mee
wat in geval van nood kon worden geopend maar
waar veel strafpunten aan verbonden waren. Er
was een pauze ingelast waarin werd getrakteerd op
limonade. De finish was bij café-restaurant Eykel-
kamp in het Medler.

De eerste prijs was voor de jeugd ui- Willie Riet-
man en Anneke Rossel; 2. Gerda Eskes en mevr.
Pardijs; de poedelprijs ging naar mevr. Zieverink
Anoiie Barink en Dirkje Sloot.
Aan de heer Klein Brinke werd dank gebracht
voor de keurige verzorging van deze oriënterings-
rit.

„De Graafschaprijders"
De voor de derde keer in suksessie gehouden Acht-
kaste'lensterrit-toerrit-oriënteringsrit, georganiseerd
door de VAMC De Graafschaprijders heeft zo
langzamerhand een sterk internationaal tintje ge-
kregen, want er waren dit jaar zelfs deelnemers
uit Engeland, Denemarken, België en Duitsland.
In totaal waren ca 90 personen aanwezig. Dankzij
de goede organisatie en het prachtige weer zijn het
voor de deelnemers twee sportieve dagen gewor-
den.

Zaterdagmorgen al voor 9 uur waren de eerste
deelnemers aa>n de sterrit binnen. ledere deelne-
mer aan deze sterrit ontving na aankomst tegen in-
levering van een behoorlijk afgestempeld inschrijf-
formulier, een fraaie plaquette.
Onder leiding van de heren A. Wolsheimer en H.
Klein Brinke vond 's middags het tweede deel van
dit motorsportfestijn plaats, nl. een rondrit door
de fraaie omgeving van Vorden, waarbij de acht
kastelen niet werden vergeten. Mede door het
prachtige weer werd er volop van deze toerrit ge-
noten.

Zaterdagavond ging het traditionele Achtkastelen-
bal van start. Dit werd een gezellige boel, waarbij
tussen de bedrijven door de heer AV. Bielderman
de prijzen uitreikte. Door de organisatoren waren
nl. vele prijzen beschikbaar gesteld. Zo ging de
prijs voor de verst wonende deelnemers buitenland
naar Niels Erik Tensen en Henning Mikkelsen,
beide uit Arhus Denemarken. Anje ten Haar uit
Tessel mocht de prijs ontvangen voor de verst wo-
nende deelnemer binnenland. Al voor de derde
keer mocht Elisabeth Pfeifer uit Frankfort de prijs
in ontvangst nemen voor de verst komende motor-
rijdster buitenland. De 68-jarige H. Onna uit Gro-
ningen sleepte de prijs voor de oudste deelnemer
in de wacht. De Verkenners uit Eefde sleepten
eveneens een prijs in de wacht, zij waren .nl. de
vereniging met het grootste aantal bromfietsrijders.

De bovengenoemde motorvrienden uit Arhus sleep-
ten de prijs in de wacht voor het feit dat zii de
prootste motorclub uit het buitenland waren. Voor
Nederland was dit de motorclub MTC Holland
uit Den Haag. De prijs voor de club met het
grootste aantal deelnemers buitenland qing naar
de Ostende Motorsportvereniging uit België. De
KNMV-club met het grootste aantal deelnemers
(tenminste vijf) was de MC Martinistad uit Gro-
ningen, op de voet gevolgd door de motorclub Arn-
hem. Een extra prijs was er bovendien voor Peter
O-Brien uit Londen. Vanzelfsprekend was de Vor-
dense motorclub De Graafschaprijders niet in de
gelegenheid gesteld een prijs te winnen.
Zondagmorgen om half tien stond Johan Nordr
klaar om de deelnemers mee te nemen voor een
ochtendwandeling van ca 6 kilometer. Deze tocht

ging door de mooie omgeving rondom het Medler.
Voor de natuurliefhebber viel hier veel te genieten.
Onderweg werd er bij café Eykelkamp gezellig
koffie gedronken.
De Achtkastelenrit werd zondagmiddag besloten
met een oriënteringsrit over 50 kilometer die was
uitgezet door de heren Wolsheimer en Klein Brin-
ke. Ongeveer 60 personen namen hieraan deel. De
rit voerde de deelnemers geheel door de omgeving
van Vorden. Start en finish waren bij café Schoen-
aker waar de heer Klein Brinke na afloop de prij-
zen uitreikte.

Jaarvergadering buurtvereni-
ging Kranenburg
Nadat er meer dan 50 jaar in de Kranenburg geen
volksfeest meer is geweest, bestaan er nu weer
plannen om te komen tot de viering van een school-
en-of volksfeest. Het initiatief hiertoe is genomen
door de buurtvereniging Kranenburgs Belang in
haar gehouden jaarvergadering.

.^Voorzitter A. Mombarg memoreerde in het kort
i de gebeurtenissen van het afgelopen jaar onder
*' meer met betrekking tot de verharding van de Ei-

kenlaan, welke de vereniging als het urgenste pro-
grammapunt had en waarbij het nu wel bijna ze-
ker is dat ook het gedeelte over de spoorbaan zal
worden verhard.
Na de notulen van sekretaris W. Wolbert, bracht
deze het jaarverslag. Hij bracht daarin dank aan
allen die min of meer in het afgelopen jaar hun
medewerking aan het streven va,n de vereniging
hadden gegeven.
Penningmeester Kappert deelde mede dat de toe-
stand van de kas gezond was. Er waren o.m. en-
kele bijdragen verleend aan het schaven van zand-
wegen.

Bij gehouden bestuursverkiezing werden de aftre-
dende heren H. Kappert en H. Wiggers bij akkla-
matie herkozen. Sekretaris Wolbert stelde zijn
funktie in verband met drukke werkzaamheden be-
schikbaar. Om te voorzien in deze vakature en
tevens het bestuur met twee leden uit te breiden
werden gekozen de heren H. Wesselink, B. Wun-
derink en B. Mullink waaruit de nieuwe sekretaris
zal worden gekozen. De voorzitter dankte de se-
kretaris voor hetgeen hij vanaf de oprichting voor
de vereniging had gedaan.
In de rondvraag werden nog enkele huishoudelijke
punten behandeld waarna de voorzitter sloot met
een hartelijk woord van dank voor de opkomst.

Jubileum pupilleAjernooi
s.v. Ratti
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
s.v. Ratti organiseerde de jeugdkommissie zondag
een goed geslaagd jubil^fcpupillenoernooi voor
a- en b-pupillen.

Zaterdagmorgen had op de Kranenburg de ver-
welkoming plaats van een 25-tal pupillen uit Heer-
hugowaard waar de s.v. Ratti vriendschappelijke
betrekkingen mee onderhoudt. Ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum boden zij een fraaie stand-
aard aan.

Zondagmorgen startte het toernooi waarbij de aan-
voerders van de v.v. Vorden bloemen aanboden
aan hun köllegaatjes van Ratti. In de groep a-pu-

WILT U OVERGORDIJNEN
OF VITRAGES

VAN BEKENDE MERKEN
(PLOEG, BOUSSAC ENZ.)
TEGEN VOORDEELPRIJZEN?
BEZOEKT DAN ONZE

VOORDEEL SHOWDAGEN

WONINGINRICHTING

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

ONZE LEVERANCIER WIL OPRUIMEN
Het gaat hier om stoffen van onberispelijke
kwaliteit.

Tijdens de opruimingsperiode ge-
ven wij een korting van

15% OP DE STOF
Als u toch van plan bent om er
binnenkort een nieuw kostuum
bij te nemen, is het de moeite
waard even onze kollektie te
bekijken.

KLEERMAKERIJ SCHOENAKER
Ruurlosc\ve<> 41 - 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
500 gr. schouder-

karbonade 2,98
500 gr. doorregen

lappen 3,40

KEURSLAGER

Tennis en badminton
rackets en schoenen
blouses, truien, shorts
ballen en shuttles

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Adverteren doet verkopen

pillen eindigde Ratti na het 'nemen van strafschop-
pen als eerste; 2. Vo^wi; 3. Pax; 4. SVW. In de
groep b-pupillen wer^P/orden winnaar door het
nemen van strafschoppen; 2. SVW; 3. Ratti; 4.
Pax.

Jeugdle ider broeder Canutus Schilder re ikte .na
afloop de prijzen uit terwijl er voor iedere deelne-
mer een herinneringsvaantje was.

De gasten uit Heerhugowaard vertrokken zondag-
avond waarbij zij de ouders van de pupillen dank-
ten voor hun gastvrijheid en de jeugdkommissie
voor het goed geslaagde eotrnooi.

LOGEERBEDDEN

MATRASSEN
DEKENS
SPREIEN

ALLES TEGEN
VOORDEELPRIJZEN
U ZIET HET ALLEMAAL OP
ONZE

VOORDEEL SHOWDAGEN

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752)1314

Warnsveld, Rijksstraatweg 108, Tel. 05750-7332

Opruiming
vanaf donderdag 16 juli a.s.

Nergens slaagt u voordeliger

10% KORTING
op schoenen buiten de opruiming

DAMESSCHOENEN

HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN

vanaf 3,95

vanaf 9,95

vanaf 2,95

Wufflnk's
SCHOENHANDEL

( ) n hel wis t . de- schoencnspecialist

Dorpsstni . i l l Yordr i i

Drukwerk nodig?
Vraag dan eens prijsopgave

bij drukkerij Weevers

Nieuwstad 12 Vorden tel. 1404

Elk 2e blik sperziebonen 49

/ GEZINSFLES SLASAUS 139

500 GRAM MACARONI 59

2 ROLLEN MARIE BISCUITS . 89

1/2 liter koffiemelk van 112 voor 98

10 GROTE EIEREN 98

HAANTJE a 850 GRAM van 306 voor 250

150 GRAM SNIJ WORST 89

l ZAK è 16 ROLLETJES SNOEP 89

l POT AARDBEI EN] AM va,n 118 voor 98

12 sinaasappels 149

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, §7 H TB ItTCT'ltT
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * «• JXlIM dJCill 'T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN



SEIZOEN
OPRUIMING

zaterdag 25 juli

Koopjes in alle afdelingen

HERENKOSTUUMS

Serie I 79,00

Serie II 98,00

Serie III H9,00

LICHTGEWICHT

KOSTUUMS

JONGENSKOSTUUMS

Nu voor weinig geld
een
nieuw kostuum

KINDERJACKS

HERENJACKS

ZUIVER WOLLEN DEKENS

moderne dessins en effen kleuren

150 x 220 39,50

180 x 220 47,50

AUTOPLAIDS

Schotse ruiten 14,95

NYLON SPREIEN MET

TERLENKA VULLING

2-persoons 39,50

98,00

39,00

HERENKOLBERTS

59,00 49,00 39,00

TERLENKA

HERENPANTALONS

roodmerk 25,00

HEREN

TERLENKAJASSEN 49,00

vanaf 9,75

29,00

HUISHOUDGOEDEREN

ZWARE GRASLINNEN LAKENS

150 x 240 8,75

180 x 240 10,80

SLOPEN

THEEDOEKEN sneldrogers

2,50

0,98

BADDOEKEN

BADSTOF KEUKENDOEKEN

BADLAKENS 5,95

DAMESZAKDOEKEN 4 stuks

HERENZAKDOEKEN 2 stuks

2,49

1,38

4,25

1,00

1,00

DAMESSLIPS vanaf Q,98

MEISJESCAMISOLES vanaf 0,99

MEISJESSLIPS vanaf 0,75

HELANCASLIPS 1,48

FANTASIE
DAMESCAMISOLES vanaf 1̂ 5

FANTASIE DAMESSLIPS vanaf 0,98

HERENSINGLETS vanaf 1,65

HERENSLIPS vanaf 1,35

HERENNFTRICOT
SINGLETl^N SLIPS 2,48

HOLLANDIA

DAMESONDERJURKEN

HOLLANDIA

KINDERONDERJURKEN

GEWATTEERDE

NYLON DUSTERS

KATOENEN

DAMESNACHTHEMDEN

DAMESJUPONS

vanaf 0,95

4,95

2,95

15,90

7,95

2,95

HERENWjfcKENDERS 8,50

DENO OVERHEMDEN 9,75

JONGENSOVERHEMDEN 4,95

JONGENSWEEKENDERS 4,95

HUISHOUDDUSTERS 8,95

FANTASIESCHORTEN grote maat $,95

COCKTAILSCHORTEN 2,75

SPIJKERBROEKEN restanten 5,95

MEISJESPULLOVERS 4^95

DAMESPULLOVERS zonder mouw 6,95

DAMESVESTEN 14,95

HEREN PULL-POLO'S

JONGENSZWEMBROEKEN

MEISJESBADPAKKEN

DAMESBADPAKKEN

15,90

2,95

1,95

4,95

Nu kopen betekent flinke kortingen in
alle afdelingen

LUXE POLYETHER MATRASSEN

met geborduurd bovendek
STANDAARDUITVOERING

80 breed 57,00

90 breed 66,00

120 breed 84,00

LUXE UITVOERING

66,00

77,00
120 x 190 112,00

80 x 190

90 x 190

KAPOKKUSSENS

zwaar gevuld

MOLTON DEKENS

7,95

90 x 130 3,15

150 x 200 6,50

FLANELLEN LAKENS

wit en gekleurd

150 x 250 8,95

180 x 250 9,95

STALEN SLAAPKAMERS
l-persoons 80 breed: ledikant; stoel; tafel; nachtkastje 125,00

2-pcrs. 120 breed: ledikant; 2 stoelen; tafel; nachtkastje 167,00

STALEN LEDIKANT
80 breed

90 breed

120 breed

DIVANBED in moderne kleuren

52,00
61,00
74,00

57,00

KINDERLEDIKANTEN <>» * 120 halve prijzen

L SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat 24 - Vorden

GEOPEND 8.00-12.00 UUR EN 13.30-18.0 UUR

VRIJDAGAVONDS OPEN VAN 19.00-21.00 uur

WOENSDAGMIDDAGS GESLOTEN



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

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

Te koop: Biggen.
]. W. Wesselink
't Elshof

Te 'koop: G.o.h. kolen-
konvektor. G. W. Mom-
berg Maalderinkweg 4
Vorden

Zutphenseweg 95
Vorden

Tel. 05752-1256

Te koop: M RIJ-vee-
stiertje 14 maand. Moe-
der gem. over alle lijsten
6177 kg melk met 3,77%
vet en 379 dagen.
L. Groot Bramel Wiers-
serbroekweg l , Vorden

In uw vakantie
kunt u alles vergeten . . .

maar vergeet niet voor die tijd naai-
de bank te gaan.

Wij staan tot uw dienst met:

KOMPLETE VAKANTIEREIZEN

VREEMDE VALUTA

REISCHEQUES

ONGEVALLEN EN/OF BAGAGEVERZE-
KERING

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

— EURO REISSPAARBOEKJES

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9. telefoon 05754-514
Postgiro 86 29 23

in vele kwaliteiten kunt u zien
op onze

VOORDEEL SHOWDAGEN

WONINGINRICHTING

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

Opruiming^
DONDERDAG 16 JULI
BEGINNEN WIJ MET EEN

FLINKE OnRU!M!NG

VAN VEEL ARTIKELEN

Ie KWALITEIT EN LAAGSTE
PRIJZEN

Komt u ook even kijken hij

Mombarg
Kranenburg - Telefoon 6679

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Verhuur
gelcgcnheidskleding 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. Bocrsma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

met alternatieve prijzen
16 TOT 25 JULI

R e s t a n t e n o-a.:

truien, vesten, jacks, pantalons,
trainingspakken, laarzen enz.

Dames- en meisjesbadpakken
voor de halve prijs.

Rijregenjassen, heren nu 44,50
Wollen rijbroeken nu 33,95

Jachtlinnen knickerbockers,
merk Chatelaine van 48,50 voor
27,90

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

OPRUIMING
»

van 16 t/m 22 juli

In onze MEUBEL showroom zijn heel wat
prachtige aanbiedingen voor u

ONS DEVIES: WEL BETER - MAAR NIET DUUR

Keurbankstellen
m
modern
klassiek

895,00
1050,00

MET SALONTAFELS
245,00 185,00

Prachtige eethoeken
4 STOELEN EN TAFEL

in:
modern
eiken
palissander

Haardbankjes
17,95

295,00
445,00
375,00

Aanbouwkasten
een sierraad voor uw kamer, in:

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

- -?}»:

Fauteuils
245,00 95,00 85,00

Salontafels
vanaf 79,00

Poefs
vanaf 34,75

Zie onze etalages
Gratis opslag voor latere leverina

Matrasdekken
80 x 190 7,40

Aanbieding
zuiver wollen dekens

150 x 220
180 x 220
190 x 240

39,50
48,50
59,50

Stalen ledikanten
luxe uitvoering

80 x 190 vanaf 54,00

Spreien
l-persoons
2-persoons

21,95
29,95

Slaapkamers
salpeli, wengé, mahonie,
laqué
geheel kompleet
690,00 855,00 995,00

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

80 x 190 58,50
90 x 190 66,75

120 x 190 93,50
130 x 190 104,50

Polykussens
4,95

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

Extra aanbieding

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

179,-



2 VERDIEPINGEN (350 vierkan-
te meter)

MET KWALITEIT TEGEN
VOORDEELPRIJZEN

U komt toch ook ?

WONINGINRICHTING

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

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR:

60 wegwerpbekers
slechts 2,25

Koersolman
Burg. Galïéestraat - Telefoon 1364

Zo spoedig mogelijk gevraagd:

EEN NET MEISJE
voor winkel en huishouding.
Prettige werkkring en goed loon.

LOOMAN VORDEN

Vrijetijdskleding
Pullovers, truien, polli's
ook in open weef

Shirts
(Button down) nieuwste kleuren

Levi's spijkerbroeken

Korte broeken
in katoen, Helanca of Terlenka

Trainingspakken
vormhoudend Terlenka

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Onze hercnsalon is wegens vakantie

GESLOTEN
VAN MAANDAG 13 JULI
TOT EN MET MAANDAG
27 JULI

KAPSALON HEERSINK
Zutphenseweg - Vorden

KOOP OP DE MARKT BIJ
TEXTIELHANDEL SCHEPERS

EXTRA AANBIEDING

Damestruien 9,90
Acril - Draion ene.

Damestruien 15,-
Crimplene - Terlenka enz.

Kindertruien 6,95

Herenpolo-s vanaf 9,75
ENZ. ENZ.

TEXTIELHANDEL SCHEPERS
Iedere vrijdagmorgen op de markt Vorden

VAKANTIE HERENSALON
VANAF MAANDAG 13 JULI
TOT EN MET DONDERDAG
23 JULI

BEERNING
Raadhuisstraat 9 -Telefoon

DAMESSALON EN WINKEL
ZIJN OPEN

ONZE OPRUIMING IN

STROHOEDEN BEGINT
16 JULI

Kroneman -Jörissen

"CONCORDIA"
Hengelo (CJdJ

Kermisprogramma
HEDENAVOND WOENSDAG 8 JULI

DANSEN MET
CORRIE EN DE REKELS
bekend van radio en TV.
Aanvang 1().()() uur. Toegang K -

VRIJDAG 10 JULI
de vanouds bekende

KNALAVOND
met stemmingsmuziek van

THE MOODGHERS
ZATERDAG 11 JULI

DANSEN MET

THE MOODGHERS
ZONDAG 12 JULI

DANSEN MET
HET ASA COMBO

AI de/e avonden diseobar Ueopend
ook zaterdagmiddag

Beatclub Turn
PRESENTEERT A.S.
ZATERDAG 11 JULI

THE DIZZY
MEN-S BAND
Aanvang 19.30 uur

ZAAL SCHOENAKER
KRANENBURG-VORDEN

NOG NOOIT GEDAAN ?
DAN MOET U DAT NU
BESLIST DOEN !

BRENG EEN BEZOEK AAN
ONZE

VOORDEEL SHOWDAGEN
op
maandag 13 juli tot 21.00 uur 's avonds
dinsdag 14 juli tot 21.00 uur 's avonds
woensdag 15 juli tot 13.00 uur 's middags

WONINGINRICHTING

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

Met vakantie ?
Dan een

KOFFER OF REISTAS
van

LAMMERS lederwaren
Vorden - Bun». CJalléestraat - Telefoon 1421

Seizoen-opruimmg
onze opruiming

begint donderdag 16 juli om 8 uur
met zijn sensatieprijzen, ziet u maar!

Dameszomerjaponnen
vanaf 7,50

Damesblouses vanaf 4,95

Dames trevira japonnen
korte mouw 37,50

Dames trevira deux-pieces
z. mouw norm. 150,- 130,-

nu voor 75,00

Restanten damesrokken
voor 7,50

Meisjesjurkjes
maten 104-122 voor 4,95

Damesnachthemden
met leuke garnering
ass. kleuren 5,50

Halve schortjes
pracht dessins en frisse
kleuren nu 3,25

»*f*^' • • : " ' • -v

'n Buitenkansje
Prima damesvesten
ass. kleuren
lange n u w nu 9,50n^uw

Nylon huisnouddusters
zonder mouw nu 9,98

Badlakens wnke maat
leuke dessins 8,50 5,95

Fleurige baddoeken
vanaf 2,50

Keukenbaddoeken v.a. 1,75

Theedoeken
prima merk nu 2 voor 2,95

Badstof washandjes
ass. kleuren 3 voor 1,00

Zakdoeken voor heren
2 voor 0,90

Zakdoeken voor dames
2 voor 0,75

Dameszakdoeken
gebl. randje 4 voor 1,00

Goede kwaliteit lakens
150 x 240 nu maar 8,75

180 x 240 nu maar 10,80

Dito slopen nu maar 2,50

Damesslips met kantje
maten 40-48 2 voor 2,75

Herenondergoed
singlets en slips in net-
goed en tricot

per stel voor 3,95

Restanten terlenka
herenzomerpantalons
(kleine herenmaten) nu 9,95

Amerikaanse
herenoveralls
maten 50-52

Prima pique luiers
nu 6 stuks voor

nu 7,50

8,70

Baby boxpakjes
helanca badstof nu 2,98

Wieg- of wagendekentjes
75 x 100 6,75

Ledikantdekentjes
100x150 10,90

Tricot kinderpyama's
zeer mooi, maat 110 7,95

Keperflanellen
kinderpyama's
maten 116-164 nu 6,95

Badstof pullovers
restant maten

korte mouw nu 4,95

lange mouw nu 5,95

Herenpyama's
keperflanel
maten 48-56 nu 9,75

Herenweekenders
in streep, ruit en effen
kleuren en dessins
alle maten nu 12,50

Acryl pullovers met col
in vele kleuren nu 14,75

Molton dekens
reeds vanaf 4,50

Flanellen lakens
l -persoons nu 7,75

2-persoons nu 9,75

Prima verenkussens
nu 13,50

Restanten
WOL

GORDIJNSTOFFEN

VITRAGES

VLOERBEDEKKING

Alles contant - Geen zicht
Zie etalage's

H. LUTH Nieuwstad


