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Kam-
pioenen

Aangezien het adspirantenteam van de Vordense
damklub DCV enkele maanden geleden het kam-
pioenschap van Nederland behaalde, werden de kam-
pioenen vrijdagmiddag door het gemeentebestuur van
Vorden gehuldigd. Deze huldiging vond plaats in het
gemeentehuis, waar burgemeester M. Vunderink het
team toesprak. Tevens werd de heer C. Dekker uit
Vorden gehuldigd in verband met het feit dat hij suk-
vol is geweest bij het schieten en kampioen van Ne-
derland werd in de Olympic Match.
„Met het huldigen van de 'heer Dekker hebben we ex-
tra gewacht, aangezien de mogelijkheid bestond dat
hij nog meer nationale titels op zijn naam zou bren-
gen", aldus burgemeester Vunderink. ,,We hebben ge-
dacht: wat moeten we de heer Dekker, als Wijk van

waardering van de zijde van het gemeentebestuur toch
geven. Het kapot laten schieten van een fles cham-
pagne geeft zulke toestanden", aldus merkte de burge-
meester onder veel hilariteit op.
De heer Dekker werd nu een kunstvoorwerp overhan-
digd, welke is vervaardigd in de pottenbakkerij van de
heer Colenbrander. Voor mevrouw Dekker waren er
bloemen.
„Wat betreft het suksesvolle adspirantenteam van de
damklub DCV. zei burgemeester Vunderink het voor
de gemeente Vorden een eer te vinden dat dit team
voor de tweede achtereenvolgende maal nationaal
kampioen is geworden. Wij zijn hier zeer trots op. Het
kampioenschap is te danken aan een goed teamver-
band en een goede teamleiding. Dammen is in feite

vooruitzien, wellicht zitten er onder deze jongelui in
de toekomst bestuurders, want ook besturen is voor-
uitzien" aldus de burgemeester.
Het team bestaande uit Henk Grotenhuis ten Harkel,
Tjeerd Harmsma, André Teerink, André Abbink, To-
ni Janssen, Gerrit Wassink, Joost Reuver, Jan Mas-
selink en de teamleiders Ab en Wim Wassink, kregen
van het gemeentebestuur een geschenkenbon aangebo-
den.

Tijdens een informeel gesprek, waarbij een toast op
alle kampioenen werd uitgebracht, zegde burgemees-
ter Vunderink teamleider Wassink toe binnenkort een
kijkje te komen nemen in het Jeugdcentrum, teneinde
de jongelui eens daadwerkelijk bezig te zien.

Eric Eykelkamp schut-
terskoning Medlerfeest
Het driedaags volksfeest aan de Medlertol, dat dit
jaar voor de 48e keer werd gevierd, is dank zij de gro-
te belangstelling en het fraaie weer goed geslaagd Het
feest werd donderdagavond ingezet met een grote ca-
baretavond die gegeven werd in de feesttent achter
café Eykelkamp. Het 'bekende cabaret Prikkebeen be-
zorgde de meer dan 400 belangstellenden een bijzon-
der vrolijke avond. Medewerking verleenden de Ker-
misklanten, het populaire accordeonduo, Atie van
Paare en Beppie van Best met zang, deklamatie en
schetsjes; Wim Bos zorgde voor de muzikale begelei-
ding en Bob Vrielink praatte de verschillende onder-
delen als konferencier aan elkaar. De heer Van Brug-
gen, voorzitter van het Medler volksfeest, kon speciaal
burgemeester Vunderink en diens echtgenote verwel-
komen.
Voorafgaande aan het volksfeest werd vrijdagmiddag
voor de leerlingen van de basisschool Linde het tradi-
tionele schoolfeest gehouden onder leiding van onder-
wijzend personeel en sehoolfeestkommissie. Het begon
met een broodmaaltijd, waarna er allerlei spelletjes
werden gedaan. Grote hilariteit ontstond toen de da-
mes van de ouderkommissie een zak loopwedstrijd te-
gen de heren hielden; een steltlooprace met de nodige
valpartijen. Tussen de diverse spelen door werd de
jeugd volop getrakteerd.
Vrijdagavond was speciaal bestemd voor de wat ou-
dere jeugd. De popgroep Copperfield uit Lochem die
al verschillende elpee's op hun naam hebben staan en
in ons land een grote bekendheid heeft, bracht een
op goed peil staande muzikale avond met uiteraard
veel nummers van hun elpee's.
Zaterdagmorgen werd het eigenlijke volksfeest gestart
met het vogelschieten. De koning van 1973 lostte het
eerste schot waarna burgemeester Vunderink zijn ge-
luk 'beproefde. Meer dan vijftig deelnemers gaven zich
op. Na ruim twee ronden lukte het Eric Eykelkamp
uit Zutphen om de vogel het genadeschot te geven.
Hij werd gehuldigd en zijn echtgenote tot koningin
uitgeroepen. De animo voor het schijfschieten was
ook groot (61 deelnemers).
's Middags werd het feest officieel geopend door voor-
zitter Van Bruggen, waarna de feestkommissie en het
nieuwe koningspaar onder begeleiding van de muziek-
vereniging Concordia met drumband, naar het feest-
terrein trok. Voor de volks- en kinderspelen was de
belangstelling groot. De kinderspelen voor alle leer-
lingen van de basisschool werd verzorgd door het ge-
zamenlijk personeel van de basisscholen Medler en
Kranenburg waarbij de kinderen traktaties werden
aangeboden alsmede gratis ri t jes in de mini-scooter-
baan. De prijzen werden uitgereikt door voorzitter
Van Bruggen.
Zaterdagavond werd het feest besloten met een druk
bezocht balavond met muzikale medewerking van The
Wood pee kers.

PIT-kollekte
(VAN 9 TOT EN MET 14 SEPTEMBER A.S.)
Binnenkort wordt u een kollektebus of intekenlijst
voorgehouden. Al weer één? Ja, de zoveelste, ik weet
het. Toch weet ik ook dat u geven zult. Moet u na-
gaan waar die kollekte voor is. Voor het PIT: Protes-
tants Interkerkelijk Thuisfront. Weet u het weer? De
ouderen weten het zeker. De jongeren misschien niet.
Het gaat om onze militairen. Om wat onze overheid
hen niet geven kan. D:e is immers neutraal. Maar u
niet. Althans . . . Stel u geeft een gulden. Hoe wordt
die dan besteed? Na aftrek van de onvermijdelijke
kosten gaat ca 75 procent naar Pro Rege en de CMB
voor oost en west, de bonden die de protestantse mi-

litaire tehuizen beheren. Ca 25 procent is bestemd
voor het werk van de krijgsmachtpredikanten. Wat
gebeurt er in de tehuizen? Daar probeert men iets van
de sfeer van thuis te brengen. Ook voor de niet-ker-
kelijke militairen. Daar vind ^^lles: van speelse ge-
zelligheid tot kerkdiensten. O^pbe krijgsmachtpredi-
kanten worden in hun werk gesteund door uw gave.
En óf ze die steun nodig hebben in deze tijd, waarin
hun werk op veel manier beknot wordt door bezuini-
gingen. Genoeg over het geld. Het gaat om uw hart.
Protestants Interkerkel i jk Th^tfront. Het thuisrfont
bent u. U zit niet in dienst. ̂ Pi groot aantal jonge
mensen wel. Voor uw veiligheid en vrijheid. En de
meesten niet vrijwillig. Maar zij rekenen op het thuis-
front. Maakt u hun diensttijd wat aangenamer . . .
door uw gift. U dient daarmee tevens de overdracht
van het Evangelie. Als u dit overdenkt, wordt de gul-
den misschien wel een rijksdaalder . . . Dan hebt u
iets teruggedaan. Dank u.
N.B. Komt men niet bij u aan de deur: het gironum-
mer is 5163 t.n.v. PIT Rijswijk.

PIT Vorden, een adres: Ruurloseweg 19

Plattelandsvrouwen
stelden programma samen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen heeft dezer dagen het winterprogram-

ma bekend gemaakt.
Woensdag 18 september komt Aafje Top naar Vor-
den met „Kostbaar Gif" van Mary Webb. Woensdag
16 oktober „De Zwerver" door de heer N. Kortenoe-
ver van de Vereniging tot Natuurbescherming.
Woensdag 20 november w«Éde film van de Ned.
Ver. tot RheumabestrijdingT~vlrtoond, getiteld: „Een
leven in balans". Zuster Goossens uit Nijmegen geeft
hierbij nadere informatie. Dinsdag 10 september gaan
de dames een uitstapje nu^: naar de schaapherder
in R heden, terwijl tevens e^Bpezoek zal worden ge-
bracht aan het tegelnuiseiim^POtterlo.
Het gymklubje o.l.v. mevr. v.d. Broek begint donder-
dag a.s. met de wekelijkse oefenavonden. De hand-
werkklub o.l.v. mevr. Buddingh begint donderdag 19
september bij mevr. de Roode. Verder staan er nog
een aantal kursussen op het programma waarvoor op-
gave kan worden gedaan bij het bestuur.

Z I L V E R W I T EDELSTAAi.

WW
KOERSELMAN CASSETTES

Z.K.H, prins Claus
vrijdag jarig

Z.K.H, prins Claus zal vrijdag 6 september
zijn 48e verjaardag vieren.

Er zal die dag weer druk gevlagd worden
want het Huis van Oranje staat bij het
grootste deel van het Nederlandse volk
nog altijd in hoog aanzien. Is prins Claus
intussen niet zowat een volbloed Neder-
lander aan het worden?

Met grote interesse heeft hij zich gewor-
pen op de problemen van de ruimtelijke
ordening en met enthousiasme verzet hij
bergen werk hiervoor.

De prins is al niet meer weg te denken
van de plaats die hij zich veroverd heeft
in de Nederlandse samenleving. Zijn sym-
pathie voor de ontwikkelingslanden
schuift hij ook niet onder stoelen of ban-
ken en hij geeft blijk zeer sociaal bewo-
gen te zijn.

Ons volk heeft reden dankbaar te zijn
voor zo'n toekomstige prins-gemaal. Wij
hopen dat hij nog voldoende tijd heeft om
zich op deze zware taak voor te bereiden
en wensen hem temidden van zijn vrouw
en zijn kinderen 'n goede verjaardag toe.

(Nadruk verboden)

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 en 10 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J .C. Krajenbrink. Vervolgserie kerkdienst
vanuit de Apostolische Geloofsbelijdenis: het 3e arti-
kel: die ontvangen is van de Heilige Geest, ge-
boren uit de maagd Maria"

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier bevestiging ambtsdragers
19 uur ds. A. C. van Nood van Barchcm

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende koosulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo. Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur , telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGR AFENISDTENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

1URGERLIJKE.
STAND

GEBOREN: Vincent, z.v. M. G. Spiegelenberg en C.
R. G ij se n.
ONDERTROUWD: C. J. J. M. Siemerink en E. A.
M. Völker; H. Jonkers en G. H. Fokkink.
GEHUWD: geen.
OVERLEDEN: D. J. Ruesink, weduwnaar van G. W.
Hissink, 77 jaar; G J. Wunderink, echtgenoot van M.
W. H. ter Maten, 81 jaar.



10 stuks

IGLO
VISSTICKS

van 265 voor

Peynenburg

BLOK
ONTBIJTKOEK

deze week

vlees en vleeswaren

Hamburgers
3 sfuks

Gelderse schijven
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

Fijne verse worst
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Saucijzen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Royaal soeppakket
voor

Fijne vleeswaren
150 gram BOERENMETWORST 119
150 gram ZURE ZULT 79

100 gram LEVER 89
150 gram HAMWORST 119
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

Heerlijke

KOELEMAN
APPELMOES

3/4 literpot

Groot pak

AHO
SPEKULAAS

van 128 voor

groente en f ruit

Hagelwitte bloemkool
per stuk

Malse sla
2 kroppen voor

Flinke komkommer
nu per stuk

Groene paprika' s
4 stuks

Blauwe of witte druiven
per kilo voor

Panklare rode kool
500 gram

Uit ons*
wijnhoekje

Beaujolais 1973
nu per fles

siebrand Moselblümchen
nu 4 flessen voor slechts

Onze bekende

Nieboer advokaat p.fl.

1000

Pracht bosje FRESIA'S met groen f 1.75

Legner Vieux
liter 1025, elke 2e fles voor

Legner Brandewijn
liter van 985 voor

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Adel Rosa
Fine Selected SHERRY per fles ...

Old Ruby
Special Old Fine RUBY per fles

Voor de jeugd
FRISIA SPEKKEN per zak

PUNSELIES STROOPWAFELS
10 stuks

VAN DELFT KLEUTERTAAI
grote baal

ORANGETTES
(choc. sinasstaafjes) per bakje

EDELWEISS CHOC. ASSORTI
per bakje

UNOX PICK-UP WORSTJES
buk van 155 voor

UNOX TOMATEN-GROENTESOEP
extra gevuld, blik van 230 voor ...

COLORNO KOFFIEMELK
iiferfles van 200 voor

RAAK VRUCHTENLIMONADE
literfles van 118 voor

NIEBOER APPELSAP
3 flessen deze week

VAN NELLE SUPRA KOFFIE
normaal of snelfiltermaling, pak ....

FLAKON MAGGr AROMA
van 168 voor

POT NESCAFE 200 GRAM
nu van 820 voor

DIDO PLASTIK BOTERHAMZAKJES
doos a 50 stuks voor

DRAAGKARTON DIXAN
zeeppoeder van 860 voor

Voor de bonte was
KOFFER BONTE REUS

Nog een week
FLAKON DUBRO CITRON voor

BLOEMENAARDE
2]/2 liter voor

3 STUKJES FA TOILETZEEP
geen 294 of 259, maar nu

PALMOLIVE SHAMPOO
flakon van 285 voor

PRACHT G.G. BAL
zolang de voorraad strekt

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met grote vreugde geven wij
u kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje

VINCENT
M. G. Spiegelenberg
C. B. Spiegelenberg-

Gijsen
Paul

Vorden, 30 augustus 1974
Ruurloseweg 26

Voor de vele blijken van be-
langstelling, gelukwensen,
kadoos en bloemen, welke
wij ter gelegenheid van ons
huwelijk van allen mochten
ontvangen, betuigen wij on-
ze hartelijke dank.

Gerrit en Dinie
Wentink-Lubbers

Hengelo, september 1974
Kervelseweg 9

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken, dip
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank.

Piet, Marianne en
Esther Roozendaal

Zutphen, september 1974
Haydenstraat 76

Hiermede betuigen wij u on-
ze hartelijke dank voor het
medeleven, betoond tijdens
de ziekte en na het heen-
gaan van mijn lieve man,
vader en opa

JAN OOST
Uit aller naam,
J. Oost-Dillingh

Vorden, september 1974
De Boonk 17

Vrijdag 6 september is
dokter van Tongeren

AFWEZIG
Voor spoedgevallen kunt u
zich wenden tot dr. Sterrin-
ga, telefoon 1255

Vrouwelijk iemand biedt
zich aan voor thuiswerk.
Brieven onder nr. 27-1 bur.
Contact

Te koop gevraagd oude an-
sichtkaarten en foto's van
Vorden en Zutphen. Aanbie-
dingen gaarne onder nr. 27-
2 bureau van dit blad

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Waar men kijkt
Steeds meer blijkt:

Tegen bederf

Uiterweerd's verf!

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

RJjwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Verkrijgbaar bij:

Hj/chooldermofi
•••̂  HMfuMntf W. 087 vod»

„Op U vertrouwen wie Uw Naam kennen,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken,
o Here!" Psalm 9:11

JOHANNES NIJHOF

en

HENDRIKA VERKERK

geven u met vreugde kennis dat zij, zo de
Heer wil, op vrijdag 6 september in het
huwelijk hopen te treden.
De voltrekking van het huwelijk zal plaats
vinden ten gemeentehuize te Vorden, des
v.m. om 11.00 uur.

Om 14.00 uur zal in gebouw „Rehoboth"
aan de Breegraven te Warnsveld een sa-
menkomst worden gehouden om Gods ze-
gen over hun huwelijk te vragen.

Oeken, Buurtweg 42
Vorden, Overweg 17
september 1974

Toekomstig adres: Buurtweg 40a, Oeken bij
Brummen

Gelegenheid tot feliciteren: van 16.00 tot
18.00 uur in ,,De Vinkenweide", Eerbeekse-
weg 3 te Brummen.

Inplaats van kaarten

TONY WESSELINK

en

RINI HEINEN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk op
vrijdag 6 september 1974 om 13.30 uur in
het gemeentehuis te Eibergen.
Kerkelijke inzegening in de Herv. kerk te
Eibergen om 14.00 uur door de weleerw.
heer ds. M. J. J. Bonting uit Zutphen.

Hengelo (Gld.), Slotsteeg 15
Eibergen, Meidoornstraat 71
september 1974

Toekomstig adres: van Kolstraat 32, Zutphen

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in hotel
„De Kroon", Grotestraat JS7 te Eibergen.

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Op maandag 9 september a.s. hopen wij
ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

J. OUKES

I. A. OUKES-PARDIJS

Receptie zaterdag 14 september van 15.00
tot 16.30 uur in café-rest. „'t Wapen van 't
Medler", fa gebr. Eykelkamp, Ruurloseweg
114 te Vorden.

Vorden, september 1974
Prins Bernhardweg 14

Heden ging nog geheel onverwacht van ons heen,
mijn lieve man, onze lieve en zorgzame vader en
grootvader

GARRIT JAN WUNDERINK
echtgenoot van M. W. H. ter Maten

in de ouderdom van ruim 81 jaar.

M. W. H. Wunderink-ter Maten
J. van der Peijl-Wunderink
J. J. van der Peijl
B. Wunderink
J. B. Wunderink-Rossel
en kleinkinderen

Vorden, 30 augustus 1974
,,'t Nijarve" Ruurloseweg 85

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 3 sep.
tember op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed geheel onverwacht onze lieve
vader en opa

DERK JAN RUESINK
weduwnaar van G. W. Hissink

in de ouderdom van 77 jaar.

Dat hij rust in vrede is ons tot troost.

H. J. Broekman-Ruesink
H. Broekman
Jolanda, Jeroen en Erwin
D. J. Ruesink
G. B. Ruesink-Bosvelt
Maarten

Vorden, 29 augustus 1974
Almenseweg 12

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 3 sep.
tember op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Het Groene Kruis
afdeling Vorden

Bejaardengymnastiek
Bij voldoende deelname zal op dins-
dag 17 september a.s. de bejaarden,
gymnastiek weer beginnen.

Aanmelden bij de heren L. Wesselink, Zutphense-
weg 34 en H. S. J. Albers, Zutphenseweg 6.

Het bestuur van Het Groene Kruis

VOETBALLERS VAN VORDEN EN
RATTI:

jullie weten toch zeker al lang dat
wij jullie lidmaatschap van je klub
belonen met

10% extra korting
bij aankoop van één paar

QUICK
VOETBALSCHOENEN

Dus voor je nieuwe voetbalschoenen
naar:

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat 34 Vorden Tel. 1304

Gems aanbiedingen!
TELEVISIE
Kleuren televisie
Schaub Lorenz kleuren ontvanger met 66 cm 110<> beeldbuis
moderne sensomatic kanalenkiezer. In licht noten uitvoering
Prijs 2608,- Tijdelijk t 2248,—

Zwart wit televisie
moderne ontvanger met eenvoudige bediening 61 cm beeldbuis
vast-instelbare programma's. Prijs vanaf t 498,—

DRAAGBARE MUZIEK
Radio kassettespelers vanaf t 239,—
Erres radio kassette rekorders van 339,- nu f 299,—
Erres kassette rekorder kompleet met draagtas, mikrofoon
opnamesnoer en batterijen. Van 169,- nu f 139,—
GRUNDIG draagbare radio. Golfbereiken FM, MG en KG
Ingebouwde netvoeding van 186,- nu f 159,—
SCHAUB LORENZ draagbare radio. Golfbereiken FM en MG
Ingebouwde netvoeding van 140,- nu f 99,—

SPECIAAL
Remington scheerapparaat 2 scheerhoofden met ver-
wisselbare mesjes. Tondeusestand en sterke motor
Verpakt in luxe etui 89,50 Tijdelijk f 62,50

DIEPVRIESKIST Erres inhoud 190 liter, afmeting hoogte
85 cm vloermaat; breedte 83 cm, diepte 64 cm
Met één mand en dekselslot: Prijs 748,- nu l 510,—
DIEPVRIESKIST Erres inhoud 285 liter H 91, B 98 D 69
m. 2 manden, binnenverlichting en slot Prijs 997,- nu f 640,—
STOFZUIGER met zware motor, kompleet
met hulpstukken vanaf t 159,—
WEKKER Remington 24 uur weksysteem
Moderne vorm en kleuren van 59,50 nu f 58,50
STRIJKER Erres lichtgewicht
met open handgreep 39,95 nu t 27,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Brood
de gezonde oase in onze welvaarts-
woestijn

Vers van uw warme bakker:

utphenseweg Vorden Tel. 1384

VttttflKWWWWWWV^^

Op donderdag 5 september 1974 hopen wij onze zaak in

STOFFEN

FOURNITUREN

DAMESCONFECTIE

te openen aan de

ZUTPHENSEWEG 29 TE VORDEN

Wegens vakantie

Gesloten
van 5 tot en met 14 sept.

J. Bruggeman
Pluimvee./eierhandel - Lochem - Tel. 05730-1560

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Confectiebedrijf

AMMERS
Wij houden daarom „open huis" van 17.00 tot 21.00 uur
in welke tijd wij u in de gelegenheid «tellen onze zaak
te komen bezichtigen.

Wij zijn wegens vakantie

Gesloten
van maandag 9 tot en met
zaterdag 21 september.

J. W. Hartman
Bakkerij . Ruurloseweg 34 - Vorden

Houdt u van suikerbrood ?
PROFITEER VAN ONZE WEEKEND AANBIEDING:

DRENTSE SUIKERBOLLEN

werkelijke prijs ƒ 1,75

NU VOOR ƒ 1,55

A. G. Schurink
Burgemeester Galléestraat 40 - Vorden - Telefoon 05752-1877

Voor uw auforij/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Nog enkele koopj
kunt u halen

VRIJDAG 6 SEPTEMBER

OM 18.00 UUR ZIJN WIJ

DEFINITIEF GESLOTEN

FA LOOMAN
RAADHUISSTRAAT l - VORDEN



MARK
Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

Kassakoopje Pak grote pinda koeken 1.19
VLEES Ie kwaliteit van uw

echte slager!
KEURSLAGER

Schouderkarbonade
500 gram

Dikke rib
500 gram 528 - heel kilo

Doorr. runderrollade
heerlijk mals 500 gram

Varkensfricandeau
500 gram 635 - heel kilo

woensdag Gehaktdag
500 gram 250 - heel kilo

Wiener snitzel
3 stuks

Blinde vinken
3 stuks

998
498
1158
398
330
330

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
150gramZURE ZULT m..... ƒ 9

150 gram BOERENMETWORST 98

100 gram CASSELERRIB 139

100 gram ECHTE ACHTERHAM 119

lOOgramPAARDEROOKVLEES 119

Uit onze broodafdeling
Goudster witte brood
per 800 gram

Goudster bruin brood
per 800 gram

Harde duitse broodjes
5 stuks voor

LEKKER VERS BROOD VAN DE WARME BAKKER: VAN GRONINGEN

92
92
98

Dagelijks verse
groenten en fruit
Import blauwe druiven
per kilo

Sperciebonen
500 gram *

Tomaten
per kilo

Komkommer per stuk
Maandag en dinsdag:

Gekookte bietjes
500 gram

2 stuks van 175 voor

ALLE IGLO-DINERS IN VOORRAAD

98
39

58
Uit ogze zuivelaf deling
Domo magere vanillevla
1 /1 liter voor

Domo hopjesvla
1 /1 liter voor

Domo chocoladevla
1/1 liter voor

89
99
89

Uit onze diepvriesafdeling
1 liter IJS
van 259 voor

Chipolatapudding
Pijpers, 4-persoons

Iglo biefburgers

-IAO

198
149

Sinas

7 up

Chocolademelk

Martini

Euro pils

Prisma

VIVO

van 105 voor

hele liter

voor

VIVO

MAGERE nu voor

3 verschillende smaken

fles per stuk

VIVO

nu slechts

gemalen

nu slechts

79

89

89

495

58

198

Kristalbloem Koopmans

500 gram van 89 voor

Karvan cevitam^;; voor

Appelmoes
Silan
Dash
Panty's
Beschuit

VIVO

blik voor

Reuzenfles

van 535 voor ..

Vat

van 16,35 voor

2 paar

voor slechts ...

VIVO

2 rollen van 110 voor

75
169
105
325
1195
198
89

Aanbiedingen geldig t.m. 8 september


