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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
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Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 2 NOVEMBER

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

70.75 uur ds. C. Overdijk uit Aalten Jeugddienst

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

19.00 uur ds. P. Popma uit Zutphen

DONDERDAG 5 NOVEMBER
Gereformeerde kerk

19.30 uur ds. Th. P. van Belzen

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 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 H. M. Lenselink van maandag tot en
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

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 avn 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: Annette Willemien, dochter van H. W.
Slöetjes en A. Menkveld.

Ondertrouwd: R. H. van Dijk en G. Verstoep; D.
Bogchelman en F. J. Mennink; R. A. M. Jansen en
A. Ribbers.

Gehuwd: W. Nijdam en E. de Jong; M. H. Jans-
sen en T. H. Visschers.

L.R.V. „De Graafschap"
Op de samengestelde wedstrijd te Lochem van 25
oktober jl. lichte klasse (50 deelnemers) behaalde
B. Schouten met Wusa een 3e prijs. B. Tiessink
met Henriëtte behaalde een 15e prijs en debuteerde
in deze wedstrijd zeer verdienstelijk.

Fruit eten is gezond en
goedkoop

Fruitteeltbedrijf MEDLER
D 153 - Telefoon 6811

Nieuws
van de kerken
Hervormde kerk
Aanvangstijden Herv. kerk
Met ingang van a.s. zondag 2 november zijn de
kerktijden van de Hervormde kerk te Vorden, in
verband met de komende wintertijd, gewijzigd.
De morgendiensten beginnen nu om 9 uur en 10.15
uur. (Zie ook de advertentie in dit nummer.)

Algemene kerkvergadering
In de diensten van de landelijke Hervormde kerk
is een schrijven voorgelezen over de Algemene
Kerkvergadering van de Nederlandse Hervormde
kerk.
,, . . . De generale synode van de Nederlandse
Hervormde kerk besloot een algemene Hervormde
Kerkvergadering uit te schrijven, die rond Pink-
steren 1970 zal plaatsvinden.
Het is de bedoeling, dat daarin de vraag aan de
orde zal komen wat in de zeventiger jaren van de
Hervormde Kerk mag worden verwacht, voor wel-
ke taken zij moet worden gesteld en hoe zij daar-
voor dient te worden toegerust.
Niet alleen de ambtelijke vergaderingen, maar ook
de Hervormde Gemeenten en haar leden, groepe-
ringen van gemeenteleden, jongeren en ouderen,
allen wie het welzijn van de Kerk ter harte gaat,
worden opgeroepen hun bijdrage in de voorberei-
ding van deze vergadering te geven. Zij worden
daartoe in de gelegenheid gesteld in vergaderin-
gen, die plaatselijk, regionaal en provinciaal zullen
worden belegd of door rechtstreeks te schrijven aan
de Algemene Kerkvergadering, postbus 19 te Drie-
bergen . . .
N.B. Ook in Vorden wordt een soort „hearing"
gehouden. Verder wordt in deze regio een voorbe-
reidende vergadering gehouden te Doetinchem op
vrijdag H november a.s. om 20.00 uur in hotel De
Graafschap Markt 10, Doetinchem.

NED. HERVORMDE

JEUGDDIENST
zondag 2 nov. a.s. om 10.15 uur

Voorganger: ^^

Thema:

ds. Overdijk njAalten

,ONZE BEZETEN WERELD'

Verkiezing ambtsdragers
In verband met het periodiek aftreden van ambts-
dragers zijn door de Kerkeraad van de Hervormde
Gemeente dubbeltallen aan de leden der gemeente
voorgelegd. De leden der gemeente zullen nieuwe
ambtsdragers verkiezen na de kerkdiensten van

zondag 9 november (dorpskerk 9 en 10.15 uur,
Kapel Wildenborch 10 uur ) .

Jeugdverenigingen
Op zaterdag l november hopen de jeugdvereni-
gingen Daniël en De Sleutelkring in de Wilden-
borch hun jaarlijkse uitvoering geven in de Kapel.

Ouderavond zondagsschool
Over het onderwerp: Zondagsschool in de wereld
van nu, sprak de heer Scheffer uit Coevorden op
de ouderavond van de zondagsscholen Vorden,
Medler en Wildenborch in ,,'t Wapen van Vor-
den".
Na verwelkomd te zijn door ds. Krajenbrink, begon
spreker met te zeggen dat de zondagsschool al niet
zo jong meer is. Zij bestaat thans 100 jaar. Velen
hebben er goede herinneringen aan, vooral ouderen
die helemaal van de kerk zijn afgedwaald, weten
vaak nog versjes uit hun jeugd die zij op de zon-
dagsschool leerden.
Ook in deze tijd is het nog zinvol dat kinderen naar
de zondagsschool gaan, omdat ze nog te jong zijn
om mee te gaan naar de kerk. Als regel zijn de
kerkdiensten ook te moeilijk voor hen. De zon-
dagsschool heeft hier een vervangende taak. Op
voor kinderen geëigende wijze worden daar de bij-
belverhalen verteld. Het kind leeft immers zo heel
anders dan vroeger. Televisie en andere moderne
middelen dwingen ons er toe 'het werk op de zon-
dagsschool een geheel nieuwe aanpak te geven. Er
is veel studie voor nodig en dit vergt tijd, aldus
spreker. Maar het is lonend en alleszins de moeite
waard.

Het verdere van de avond werd gevuld door op-
voering van een kreatief spel onder leiding van de
heer Graaskamp, welk spel door ouders en per-
soneel van de scholen werd opgevoerd voorstellen-
de: De gelijkenis van de talenten. Dit vond veel
bijval bij de niet talrijke aanwezigen.
Door de kinderen van de zondagsschool uit de
Wildenborch werden enige zangnummers ten bes-
te gegeven. Door Annelies Hazekamp werd een
gedic'ht voorgedragen dat sloeg op de heer Barge-
man welke 40 jaar aan de zondagsschool verbon-
den is geweest. In verband met dit jubileum ont-
ving de heer Bargean van de Nederlandse Zon-
dagsschool Vereniging i^ Amsterdam een ere-
speld in goud, welke de l^A Scheffer hem namens
de zondagsschoolvereniging opspelde. Mevrouw
Bargeman kreeg bloemen aangeboden'. Ds. Kra-
i ^ n b r i n k sprak woorden van waardering voor het
werk van de heer Bargeman.
Na een kort slotwoord ging ds. Krajenbrink voor
in dankgebed.

Gereformeerde kerk

Kollekte ontwikkelingshulp
In de Vordense Gereformeerde kerk wordt a.s.
zondag 2 november een kóllekte gehouden bij de
uitgang voor hulp aan de zgn. ontwikkelingslanden.
Deze deurkollekte is de reaktie op een brief die de
kerkeraad kreeg van de leerlingen van de Chr.
School (Prinses Julianaschool) in de Wildenborch.
Bovengenoemde kóllekte komt inplaats van de zgn.
jeugdkollekte die elke zondag gehouden wordt.

Gevonden voorwerpen
l oranjekleurig plastic tasje; l bos sleutels in zwart
lederen etui; l enkele grijze plastic fietstas; l bont
gestreepte boodschappentas; l herenpolshorloge
merk Prisma met metalen schakelband; l doublé
damespolshorloge met rood bandje, merk Amcro;
l autokontaktsleuteltje met etui waarop Berends
Deventer; l groen nylon windjack met capuchon;
l nieuwe bruine glacé handschoen; l donkerblau-
we wollen damespantalon, verpakt in bruin papier;
l schots geruit regenjack met capuchon; l lederen
sigarettenkoker waarin 3 sigaretten; l rood-bruine
rechter glacé herenvingerhandschoen; l doublé da-
mespolshorloge merk Anker met rood gestreept
bandje; l portemonnaie waarin ƒ 10,— en gouden
ring; l gebloemd beursje waarin ƒ 1,50; l zwart
plastic beursje met veersluiting waarin ƒ 1,85; l
zakdoek.
Voor nadere inlichtingen 'kan en zich wenden tot
Ket groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat
5 te Vorden, telefoon 05752-1230.

Bijz. Lagere Landbouwschool
De vereniging tot bevordering van het landbouw-
en landbouwhuishoudonderwijs op christelijke
grondslag hield in de bijzondere lagere landbouw-
school aan de Hengeloseweg een matig bezochte
edenvergadering.
Ma een kort welkomstwoord door de heer A. J.
Lenselink werd na uitvoerige bespreking het be-
tuur gemachtigd de woning, bewoond door de le-

raar van de landbouwschool de heer Snoeijink op
diens verzoek aan hem te verkopen.
Direkteur H. Bannirik deed vervolgens enige mede-
delingen aangaande uitbreiding van het onderwijs
en verbouwing van de sc'hool. Zo wordt o.a. het
onderwijs uitgebreid met pluimvee- en varkensken-
nis. De lokalen van 'de school worden uitgebreid
met een natuurkunde- en scheikundepraktikum- en
melklokaal benevens een kantine, een garderobe en
en lerarenkamer.
De school wordt thans bezocht door 91 kursisten.
Medegedeeld werd dat wegens ziekte van de pen-
ningmeester de jaarvergadering op een nader te
Bepalen datum zal worden gehouden, hem werd
een spoedig herstel toegewenst.
De heer Bannink ging vervolgens voor in dank-
gebed.

Opbrengst kóllekte
De kóllekte ten bate van Dierenbescherming heeft
in Vorden opgebracht de somma van f 336,—.

„De Graafschaprijders"
Zondagmiddag organiseerde de Vordense auto- en
motorclub De Graafschaprijders een oriënterings-
rit waaraan door ca 50 personen werd deelgeno-
men. De rit, die de deelnemers geheel door de om-
geving van Vorden voerde, was uitgezet door de
heren Klein Brinke en Wolsheimer. De lengte
bedroeg ca 50 km. Start en finish waren bij café
Schoenaker.
Voor de leden van De Graafschaprijders beteken-
de deze rit tevens de laatste die meetelde voor het
clubkampioenschap. De heer W. Bielderman reikte
na afloop de prijzen uit.

De uitslagen waren: Bromfietsen: 1. B. Regelink;
Auto's en motoren B-klasse: 1. M. Hoevenaars; 2.
E. Wijers; 3. B. Memelink; 4. M. Regelink; 5. S.
C. Schoon.
Auto's en motoren A-klasse: 1. P Reinders; 2. R.
Koerselman; 3. Th. Pragt; 4. H. A. Honing; 5. J.
J. Mulder; 6. G. J. Groot Landeweer; 7. W. D.
Wisselink.
De jaarlijkse wildrit van De Graafschaprijders
wordt gehouden op zaterdag 15 november.

Demonstratie
Door de streekverbeteringskommissie Warnsveld
in samenwerking met het konsulentschap voor
rundveehouderij en akkerbouw werd dinsdag jl. op
het bedrijf van de 'heer Bogchelman een demon-
stratie georganiseerd in het vol-mechanisch oogsten
van voederbieten.
De voederbietenteelt is op veel bedrijven verdwe-
nen omdat dit gewas zeer arbeidsintensief was.
Dit is te betreuren daar de voederbieten van grote
waarde zijn bij de rundveevoeding in de winter.
In verband hiermee werd op het bedrijf van de
heer Bogchelman door drie landbouwers samen
de voederbieten verbouwd en deze teelt vrijwel
volledig gemechaniseerd.

Gezaaid werd met een zgn. precisiemachine, tegen
het onkruid werd gespoten en nu werd het me-
chanisch oogsten gedemonstreerd. In handwerk
bleef dus nog alleen het opeenzetten over.
Om ook het handwerk in de winter bij het voeren
te beperken, werden bij de heer Bogchelman de
bieten in een daarvoor gemaakte box voor de ge-
hele stalperiode op de deel bij de koeien opgesla-
gen.

Door de heer Holtslag, voorzitter van de streek-
verbeteringskommissie werd bij het begin van de
demonstratie de vele belangstellenden een welkom
toegeroepen, terwijl door de heren ir W. R. Bec-
kes van het proefstation voor voeder- en weide-
bouw en A. G. Nijenhuis van het konsulentschap
voor rundveehouderij en akkerbouw technische uit-
eenzettingen werden gegeven.
Uit deze demonstratie, die als volledig geslaagd
kan worden beschouwd, hebben de bezoekers kun-
nen zien dat het telen van voederbieten geen be-
zwaar meer behoeft te zijn wat betreft de handen-
arbeid.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v,v. Vorden:
Vorden 1-Zelhem 1; Vorden 2-SDOUC 3;
Lochuizen l-Vorden 3; Vorden 4-Zutphen 4;
Baakse Boys 3-Vorden 5; Voorst 5-Vorden 6;
Drempt 2-Vorden 7.

Afvalwaterzuivering

dat van 13 oktober 1969 tot 13 november 1969 op de sekretarieën van alle ge-
meenten en waterschappen van Gelderland voor een ieder ter inzage ligt:

l . Een ontwerp-statenbesluit tot vaststelling van een verordening op de water-
verontreiniging in Gelderland en tot oprichting van drie zuiveringsschappen
met bijbehorend reglement, alsmede tot wijziging van het gelders water-
schapsreglement;

2. Drie ontwerp-gemeensehappëlijke statenbesluiten tot wijziging van de re-
glementen van het polderdistrikt Tielerwaard, het waterschap van de
Berkel en het waterschap van de Linge.

De stukken behelzen het plan tot oprichting van drie zuiveringsschappen om-
vattende de gehele provincie, die o.a. tot taak zullen krijgen de stichting en
exploitatie van zuiveringsinstallaties en de bevoegdheid tot het heffen van
een belasting van de gelderse inwoners en bedrijven ter bestrijding van de
kosten van de zuivering van het afvalwater.

Bezwaren tegen de ontwerpen kunnen schriftelijk worden ingediend bij pro-
vinciale staten, ihuis der provincie, Markt 1 1 , te Arnhem tot 20 november 1969.
Desgewenst kunnen bezwaarschriften, na kennisgeving van de wens daartoe,
mondeling worden toegelicht in een op een nader te bepalen datum te houden
zitting van een uit provinciale staten gevormde kommissie.

Arnhem, 10 oktober 1969.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

H. W. BLOEMERS,
voorzitter,

N. H. MULLER,
griffier.
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* Kwaliteit
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* Lage prijzen

3/4 LITERPOTTEN

APPELMOES - 69
ELKE 2e POT

Ovaal blik
HARING IN

TOMATENSAUS
van 104 nu

89

Ajax
BUSSENVIM

van 52 nu

42

ZOETE
IMPORTWIJN
Donne Rosa of

Muskateller
van 375 nu

325\^£mm^J

Grote baal
ENGELS DROP

van 98 nu

79

ARDITA LUIERS
PER PAK 130 ELK 2e PAK 79

500 gram
ZOUTE PINDA'S

van 169 nu

149

üj ƒ 5,- boodschappen
l pak heerlijke

KOEKEN
slechts

49

Grote zak

FIGUURSCHUIM

deze week

• 79

Koopmans
FRISO BAKMEEL

van 71 nu

COLOMBO

KOFFIEMELK
LITER 1060 GRAM

139
lm.

CHOC. BEESTJES

200 gram

89

Groot pak
SPECULAAS

heerlijk op brood

89

Sup. Unie Roodmerk
KOFFIE

per pak 159

elk 2e pak

139

4 rollen

CLOSETPAPIER

van 70 nu

MAGGI

2 PAKJES NORMAAL 124 NU

P.C.D.

jampot

CHOC. PASTA

dze week

89

P.C.D.
PINDAKAAS

jampot nu

89

3 flessen
La Ronde

VRUCHTENWIJN

slechts

45O

Sierbus
APPELSTROOP

nu slechts

89
UNOX

TOMATENSOEP
PER BLIK GEEN 98 MAAR

Pak
ZAANSE JOOL

400 gram

89

Ze zijn er weer
heerlijke

KERSTKRANSJES
per zak

69

TARWE BISCUIT

2 rollen voor

1O5

Disc-O-Matic
vaatje

ZEEPPOEDER
van 725 nu

525^J^m^J

Java FROU FROU of
VRUCHTENWAFELS per pak

3/4 literpotten AUGURKEN
nu slechts

65

1O9

tttfc
GROTE PRIJSVERLAGING Ie KWALITEIT
RUNDVLEES

HAMBURGERS

HACHEEVLEES

3 stuks

300 gram

98

RUNDERLAPPEN

500 gram voor maar

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET voor maar 198

MALSE RIBLAPPEN

500 gram voor maar

DENK AAN UW DIEPVRIES

Ie KWALITEIT VOORBOUTEN
diepvriesklaar

HAM

BOERENMETWORST

KALFSLEVERWORST
aan stuk

LEVER

nu

150 gram 99

150 gram 89

200 gram 78

100 gram 89

MANDARIJNEN

GESNEDEN RODE KOOL

GESNEDEN PREI

BANANEN

GOLDEN DELICIOUS

SOEPGROENTE

10 voor 169

500 gram 29

500 gram 49

kg 79

2 kg 89

per bakje 25

Raak VRUCHTENLIMONADE
literfles 78 elke 2e fles 69

Kweekpot CROCUSSEN
lukt altijd 15O

Azet JOHANNIS BEER
grote fles 129

Pakje LANGE VINGERS 69



Voor het medeleven tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van mijn ge-
liefde vrouw en pleeg-
moeder zeggen wij har-
telijk dank.

S. Oden
L. M. Hoegee

Vorden, oktober 1969
Smidsstraat 15

Nutsleden en zij die dat
willen worden:
Bezoekt allen de belang-
rijke algemene ledenver-
gadering op donderdag
30 oktober waar de unie-
ke kleurenfilm over het
,,Skütsjesilen" in Fries-
land vertoond zal worden
Nederlandse tekst. Aan-
vang 19.30 uur

Te koop: Roodbonte
nieuwmelkte vaars 18 li-
ter melk per dag. J. W.
Wesselink 't Elshof

Te koop: Prima valap-
pels. H. G. Breuker
C 126

Geschaafde en
geploegde planken

(lichte waan)

1-duims ƒ 5,90 per m~

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. H86 - Vorden

Te koop: l ha suikerbie-
tenkoppen en gerstestro.
H. J. Maalderink, Vor-
denseweg 11, Warnsveld
telefoon 05750-4879

Te koop: Vers gedorst
roggestro; stoofperen en
een meisjesfiets plm. 10
jaar. G. J. Rossel B 34,
Vorden

BEHANG
3 halen 2 betalen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen

Welk vriendelijk meisje
of vrouw, die goed de
handen uit de mouwen
weet te steken, wil twee
dagen in de week ons
huis helpen schoonhou-
den, Loon nader overeen
te komen.
Mevr. Hooykaas „Poor-
tershof" v.h. ,,de Bos-
kamp" C 55 Vorden, te-
lefoon 05752-1815

Te koop: 2e soort rode
wortelen f 2,— per 25 kg
Molenweg 39

GLAS WO L
3-4-6 cm

alles voorradig

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutp'hen,
telefoon 2264

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Profijt
AANBIEDING

Wandblik-
opener
nooit meer zoeken
altijd bij de hand.
Stevige metalen
uitvoering, voor-
zien van een vro-
lijk kleurtje

prijs ƒ 6,95
Geen geld voor
zo'n keukenhulp

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

En tach is.... Uiterweerd uw schilder!
Een ieder die ons wil feliciteren met ons 60- -
jarig huwelijk, op maandag 3 november a.s.
geven wij gelegenheid van 3-4 uur in hotel
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

H. J. Gotink en echtgenote i

Beatrixlaan 8, Vorden

Nog onverwacht is van ons heengegaan

BERTHA KALCENAUS-JANZEINS

in de ouderdom van 85 jaren.

Namens de Kerken en

het Bejaardencentrum

J. M, E. Rouwenhorst

Vorden, 26 oktober 1969
Bejaardencentrum „de Wehme"

De begrafenis zal plaatsvinden op donder-
dag 30 oktober om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden'.

Zondag is van ons heengegaan onze lieve
vriendin, mevrouw

B. KALCENAUS-JANZEINS

Dankbaar blijven wij haar gedenken.

G. Boerstoe'1-van Doorn

A. D. Maandag-Kornacker

T. Dekker-Tammerijn

Algemene kennisgeving

Met droefheid geven wij kennis van het
overlijden op 23 oktober jl. van onze broer,
zwager en oom

LEENDERT BAKKER
in de ouderdom van 66 jaar.

De begrafenis vond plaats jl. 27 oktober te
Harlingen.

P. Bakker
A. Bakker-Jansen
en kinderen

Vorden, 28 oktober 1969
Zutphenseweg 44a

NU KEUKENS UIT
VOORRAAD
LEVERBAAR

.A/s extra aanbieding

kunststof keuken
200 cm lang f 415,— exkl.
BTW

roestvrijstalen
blad
ter waarde van f 210,—

GRATIS

Verder voorradig

KEUKENS
150 cm, 170 cm, 180 cm,
200 cm, 220 cm lang

Natuurlijk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat ~ Vorden
Telefoon 05752-1486

Speciale aanbieding

ITALIAANSE
DAMESPULLOVERS
met lange mouw „AST RON Y'
prima kwaliteit

deze week ƒ 19,95

Uw adres .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Bloembollen

Crocuspotjes

Bloempotten

Potgrond

Bij aankoop van f 7,50

3 tulpenbollen gratis

IETS SPECIAALS

bij ƒ 10, — 5 stuks, boven ƒ 10, — voor elke
f 5,— 3 stuks

Depot Loenen's zaden

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

ONS

PARADE
PAARDJE

FLANEL NACHTBLOEIER
Een modieuse damespyjama ligt bij
ons op u te wachten. Heerlijke warme
flanel en met een exclusief modisch
dessin. Een ware nachtbloeier voor
een slaperig prijsje! 10.95

Met de winter
voor de deur!
WOLLEN DEKENS

alle maten en in de nieuwste kleuren.

ZUIVER WOLLEN DEKENS AL v.a. ƒ 44,50

GESTIKTE DEKENS
in één- en tweepersoons met wol- of terlenka-
vulling

SIERSPREIEN
gevuld in medaillonpatroon.

OOK IN VELOUR-SPREIEN DIVERSE
KLEUREN

MOOIER
WONEN
BIJ

Van jong tot oud
met sparen vertrouwd

H.LUTH
Raiffeisen-Spaarwfek
nog t/m 31 oktober

NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Hervormde kerk te Vorden

Met ingang van zondag 2 nov.

KERKTIJDEN
9 uur en 10.15 uur.

Kapel Wildenborch: blijft 10 uur (2e en 4e
zondag van de maand).

Zondagsschool dorp (school Het Hoge 10.15
uur).

Tijdens de Raiffeisen-Spaarweek ver-
strekken wij aan iedere nieuwe spaarder
een premie van f5,-. Bovendien wordt
iedere bezoeker een aardige attentie aan-
geboden.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

GEMS METAALWERKEN N.V.
Vorden ~ Zutphenseweg 1-12 - Tel. 05752-1546

Gevestigd 1830 heeft Plaats voor:

A) Jonge medewerker bedrijfs-
bureau
voor lichte administratieve werkzaamheden.

Leeftijd plm. 17 jaar.

B) Medewerker bedrijfsbureau
wiens taak het zal zijn uit de nakalkulatie gegevens
te verzamelen voor de kostprijsberekening.

Opleiding Mulo, Mavo, UTS of gelijkwaardig.

Mondelinge, telefonische of schriftelijke sollicitaties s.v.p. met ver-
melding van de verlangde funktie.



Spijkerbroeken
BLEU DENIM

NORMAAL EN MET UITLO-
PENDE PIJP

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

BUFFET
uiterst luxe uitvoering,
tijdelijk van ƒ 575,— voor

1432,-
exkl. BTW

DOE-H ET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN ~ Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

Wegens huwelijk gevraagd:

HULP IN DE
HUISHOUDING

zeer zelfstandige, prettige werk
kring.

Mevr. Elbrink-Visser
Burg. Galléestraat 5 ~ Telefoon 1381

IJSBAAN VORDEN

ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING

te houden op donderdag 6 novem-
ber namiddag om 8 uur in het
Nutsgebouti'.

AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen).
3. Jaarverslag sekretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.

5. Benoeming lid voor de kaskommissie
1969-1970. Aftredend lid Joh. van Dijk.

6. Bestuursverkiezing. Aftredend en her-
kiesbaar A. Schipper, G. Vreeman. Va-
kature H. Wesselink.

7. Kontributie 1969-1970.
8. Mededelingen.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Het bestuur.

Tot zaterdagmiddag 5 uur

KOELKAST-
STAPELDOZEN
5 delig, normaal f 3,95

NU VOOR ƒ 2,95

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Landelijke Rijvereniging

„DE GRAAFSCHAP"

THEORIE- EN
KONTAKTAVOND
op vrijdag 31 oktober in café ES-
KES, aanvang 8 uuf\.

maak van uw huis een thuis...
Iaat ons u adviseren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

EETKAMER
„WINDSOR"
Voor wonen in landelijke
stijl.
Gemaakt van onverwoest-
baar Slavonisch eiken.
Tafel met uittrekblad.

Prijs f 145,-
Stoelen in stijl bekleed
met afwasbaar Skai.

Prijs f 98,-
BERGMEUBEL
3-Deurs, in zeer solide uit-
voering. Met 3 laden,
waarvan een met bestek-
indeling.

Prijs f755,-
:-.:P~:x:V.*^A>;o;'-'\^rV>*:V

^^M^&^^^^

Uw advertentie in Contact wordt in 2500 gezinnen gelezen l

JA...OOKVOOBSPORTKLEDIH6
Trainingspakken van vormhoudend
helanca, ook met biesen

Velours sweaters, winterkwaliteit

Sportieve truien, vesten en pullovers

Janus noorse wollen kousen, sokken

Lakjassen, fietscapes, zeiljacks

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

L - r » . . ; . TT TT ^vKjsffw^^' • <m$v-'^ l * A

Als U met sparen begint...
de Boerenleenbank is

altijd dichtbij
Met vele spaarvormen, ruime openstellingsuren
en alle diensten waar U tegenwoordig een bank

voor nodig hebt tot Uw beschikking.
En de eerste kennismaking brengt U bovendien een extra voordeel.

Tijdens de Boerenleenbankspaaraktie
van 24 tot en met 31 oktober 1969
wordt op het boekje van iedere nieuwe spaarder,
die minstens ƒ 5,— ïnlegt, een premie van ƒ 2,50

bijgeschreven.

Boerenleenbank
de bank voor iederéén

Wij ontvingen zojuist ccn mooie serie origi-
neel Engelse fietsen

BSA - TRIUMPH
RALEIGH

Voor iets goeds natuurlijk

Rij wiel handel BARINK
Nicuwstad

UW ADRES VOOR

bloembollen
is Bloemisterij en Hoveniersbedrijf

FA GEBR. KETTELERIJ
Zutphenseweg 54 - Vorden

HEUGA MINI

tapijttegels
ZELF HET PATROON
ONTWERPEN

ZELF LEGGEN

EN U HEBT EEN VLOERTJE
DAT NIEMAND U NADOET

Uw Heuga-dealcr voor Vorden
en omstreken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Tochtband
Tochtstrippen
(zowel hout als a luminium)

Dorpelstrippen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Supermarkt

VRAAGT NETTE

winkel-
meisjes

Grote sortering lakschoenen voor dames en heren

Het Schoenenhuis



Donderdag 30 oktober 1969

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 31

BESLUIT TOT SAMENWERKING
van de coöperatieve landbouwvcrenigingen ,,De Volharding" te Hengelo Gld;
„Ons Belang" te Linde; „De Eendracht" te Vorden; „Ruurlo" te Ruurlo in
een gemeenschappelijke exploitatie van hun vier bedrijven.
In een buitengewone algemene ledenvergadering, die tegelijkertijd is gehouden,
hebben de leden van bovengenoemde coöperaties besloten, om met ingang van
l juli 1970 in een gemeenschappelijke exploitatie hun bedrijven voort te zetten.

Vanuit hun zelfstandige landbouwcoöperaties zal een topcoöperatie worden
opgericht, om op die manier hun krachten te bundelen\. In gezamenlijk verband
hebben deze cier verenigingen een jaaromzet van ongeveer ƒ 27.000.000,—, met
een mengvoederproduktie van ca 55.000 ton en een omzet aan kunstmeststoffen,
brandstoffen, ruivvoeders etc. van meer dan 20.000 ton met een nog steeds
stijgende omzet.

De nieuwe Verenigde Landbouw Coöperaties (de naam is nog niet bekend)
beschikken op iedere vcstingsplaats over goed ingerichte mengvoederfabrieken
met perserijen voor het maken van korrels en brokken, inrichtingen voor het
afleveren van voeders in bulk, flinke opslagkapaciteit in graansilo's en opslag-
loodsen en een prima expeditie-apparaat. Elke vereniging beschikt over een
winkel voor gereedschappen en bedrijfsbenodigdhi
Linde tevens een smederij gevestigd is. Door same]
produktic-, opslog-, vervoers- en verkoopapparaat oi
den. Ook zal de voorlichtingsdienst gebundeld en nu

Voordeel is, dat het werkgebied van de nieuwe VL
straal ligt; waarbinnen men de vcrkoopaktivitciten,
geleiding van het gehele pakket van leveringen wil in
zal geschonken worden aan het kontakt met de lede
Met elkaar zullen deze vier verenigingen in de ni
sterke positie innemen, om in de groeiende ontwikke,
snelle veranderingen het hoofd te bieden. De dag
bij een direktorium, gevormd uit de huidige direkte

300KT-WERELDSTOARDAG

Prettige warmte
Eenvoudige bedie

dat geeft

GASVERWAR
Ruime keus in gash<
kachels, bijzetkach
fornuizen, en

uw oude kachel
is geld waard!

Gaskook- en -vcrwarmingsapparatcn - Centrale verwarming

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05742-15 46

Dorpsstraat 15 - Vorden

ANK

Op de wereldspaardag ontvangt elke
inlegger gratis een aard^ attentie

Openingsuren:

9.00-12.30 uur; 14.00-17.30 uur; 18.30-20.0Ê^ir vrijdagavond

Adverteert in dit blad!

> Een man is een man ^
is een man", mevrouw. Ook jongens
willen mannelijk ondergoed.
Dat niet slobbert oflubbert. Dat niet
kruipt of krap zit. Certiform van
ten Cate. Elastisch katoen. Dat zit en
blijft zitten.
Ook na eenjaar lang wassen.

TRICOTAGEVAN
L TEN CATE N.V.
GEESTEREN (OV.\
APELDOORN.

GEMEENTE VORDEN

WET RUIMTELIJKE
ORDENING

Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat zij voor-
nemens zijn in afwijking van het geldende
bestemmingsplan, aan de heer A. J. A. Hel-
mink, Zutphenseweg 16 te Vorden met toe-
passing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, vergunning te verle-
nen voor de uitbreiding van de winkel op het
terrein kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie K nr. 3799, gelegen aan de Zutphen-
seweg.

Tot 15 november 1969 bestaat voor een ieder
gelegenheid tegen dit voornemen schriftelijk
bezwaar in te dienen bij het gemeentebestuur.
Tot deze datum liggen de op deze zaak be-
trekking hebbende stukken ter gemeentese-
kretarie ter inzage.

Vorden, 30 oktober 1969.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de Burgemeester,
van Arkel
de Sekretaris,
J. Drijfhout

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

KONTAKTAVOND
op maandag 3 november in hotel
De Konijnenbult

'Scouts' jongensschoenen
met kompas en ster-

renbeelden op de zool

natuurlijk bij

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Ned. Bond van Plattelandsvr.
Op uitnodiging van de afdeling Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen sprak over het
onderwerp: Ervaringen als stewardess, mejuffrouw
A. A. Fijn, ex-stewardess van de KLM in ,,'t Wa-
pen van Vorden". Hiervoor bestond een grote be-
langstelling.

Na een kort begroetingswoord door presidente,
mevrouw Jansen, vertelde spreekster op onderhou-
dende wijze van haar ervaringen als stewardess
en van haar reiservaringen, aan de hand van een
groot aantal prachtige dia's.

Na een dankwoord aan de spreekster werd mede-
gedeeld dat de volgende bijeenkomst op woens-
dag 5 november a.s. een uur later zal beginnen nl.
om 20.30 uur. Dit in vefband met de Dankdag.
In deze bijeenkomst zal de heer J. Schuurhuis een
tweede lezing houden over: Antiek in onze woning.
Er is dan ook weer gelegenheid om antiek mee te
brengen.

Raadsagenda
Raadsagenda voor de raadsvergadering van dins-
dag 4 november, aanvang half acht. Aan de orde is:

1. Opening.
2. Vaststelling notulen openbare raadsvergade-

ring van 30 september 1969.
3. Ingekomen stukken.
4. Verhoging wethouderswedden per l juli 1969.
5. Wijziging van de bezoldigingsverordening '63.
6. Verkoop bouwterrein aan de Willem Alexan-

delaan aan de heer J. Drijfhout.
7. Verkoop gemeentewoning Julianalaan 8 aan

de heer G. Koerselman.
8. Verkoop bouwterrein en garantie geldlening

t.b.v. de bouw van H bejaardenwoningen door
de woningbouwvereniging „Thuis Best".

9. Overname strook grond van de fam. Poesse
aan de Zutphenseweg voor aanleg bushalte.

10. Vaststelling regeling inzake zorg voor, beheer
van en toezicht op beheer archiefbescheiden.

11. Delegatiebesluit benoeming kleuterleidsters.
12. Aanbieding gemeenterekening 1967 en jaar-

rekening 1967-1968 van het gemeentelijk wo-
ningbedrijf, alsmede benoeming raadskommis-
sie belast met het nazien van deze rekeningen.

13. Aankoop plm. 240 vierkante meter grond van
de woningbouwvereniging ,,Thuis Best".

14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Ledenvergadering chr. school
Onder voorzitterschap van ds. J. H. Jansen werd
in een der schoollokalen van de bijz. lagere school
aan Het Hoge dinsdagavond een ledenvergadering
•gehouden waarvoor een matige belangstelling be-
stond.
Na een kort openingswoord door de voorzitter,
bracht sekretaris H. J. Berenpas zijn jaarverslag
waaruit bleek dat het aantal leerlingen van de
school op 31 december 1968 284 bedroeg (thans
is dit aantal tot ruim 300 gestegen).

Het christelijk kleuteronderwijs te Vorden bestaat
thans 5 jaar, met 3 lokalen in gebruik en een vierde
in aanbouw. De schoolkollekte mocht het mooie be-
drag van f 1.610,— opbrengen. Verder werd naar
voren gebracht de fusie tussen het Chr. Nationaal
Schoolonderwijs, !het Chr. Volksonderwijs en de
Geref. Schoolvereniging te Utrecht op 25 septem-
ber 1968. De hoogtijdag van deze fusie werd op
13 maart 1969 te Utrecht gehouden welke verga-
dering door de heren H. J. Radstake en H. J. Be-
renpas werd bezocht. De nieuwe vereniging kreeg
de naam van Vereniging voor Protestants-Chris-
telijk Kleuter- en Basisonderwijs met een aantal
van 4000 scholen en een leerlingengetal van 500.
000.

De penningmeester, de heer Ten Broeke, gaf re-
kening en verantwoording van de schoolfinanciën.
Deze bleken weer in gezonde staat te verkeren.
Hem werd dank gebracht voor zijn akkurate be-
heer. Tot leden van de kaskommissie voor het lo-
pende jaar werden benoemd de heren W. A. Win-
kel en G. Potman. Bij de bestuursverkiezing wer-
den de heren J. W. Bijenhof en H. Weenk (beiden
aftredend) herkozen.
De naamgeving aan de school was nog niet zover
gevorderd dat daadwerkelijk een nieuwe naam aan
de school kon worden gegeven.

Het hoofd der school, de heer Zeevalkink, deed
vervolgens nog enige mededelingen inzake de nog
te verrichten vebouwingswerkzaamheden wat het
inwendige van de school betreft (urinoirs, verla-
ging van de plafonds e.d.).
Op verzoek van de voorzitter ging de heer Zee-
valkink voor in dankgebed.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

30 okt. Ledenvergadering CBTB in zaal
Eskes

30 okt. Algemene ledenvergadering Nuts-
departement Vorden met film

31 okt. LR „De Graafschap" kontakt- en
theorieavond in café Eskes

l nov. Uitvoering chr. muziekvereniging
Sursum Corda

l nov. Uitvoering CJV „Daniël en de
Sleutelkring" in de Wildenborch

3 nov. Vergadering ABTB en KPO in
zaal Schoenaker

5 nov. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
antiekavond

6 nov. Herv. Vrouwengroep dorp
7 nov. Jaarlijkse feestavond buurtvereni-

ging Julianalaan in hotel Bloemen-
daal

8 nov. Dropping Jong Gelre
8 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging

,,De Deurdreajers"
12 nov. Herv. Vrouwengroep Linde
12 nov. Ledenvergadering Jong Gelre en

GMvL in „'t Wapen van Vorden"
13 nov. Feestelijke ouderavond School

Het Hoge
14, 15 en 16 nov. Nationale vogeltentoonstel-

ling „De Vogelvriend" in zaal
Schoenaker

15 nov. 2e Nutsavond in het Nutsgebouw
17 nov. Rekreatiemiddag Bond van

Staatspension, in café De Zon
18 nov. Lezing Ned. Chr. Vrouwen Bond

in zaal Eskes
18 nov. Vergadering KPO in zaal Schoen-

aker
19 nov. Ledenvergadering Jong Gelre in

„'t Wapen van Vorden"
25 nov. Ledenvergadering AR in zaal

Eskes
28 en 29 nov. Jong Gelre, GMvL en Bond

van Plattelandsvrouwen feesta-
vond in het Nutsgebouw

29 en 30 nov. Vogeltentoonstelling vogelver-
eniging Ons Genoegen in café
De Zon

10 dec. St. Nicolaasavond voor KPO-
leden in zaal Schoenaker

10 en 11 dec. Jaarfeest CJV Wildenborch
17 dec. KPO-avond voor bejaarden in

zaal Schoenaker
18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstmiddag bejaarden
18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

Kerstavond eigen leden

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.

UITSLAGEN VOETBALWEDSTRIJDEN
Socii l-Vorden l 1-0; Vorden 2-Longa 2 0-7; Vor-
den 3-SVBV l 3-1; Vorden 4-Baakse Boys 10-17;
Socii 3-Vorden 6 0-2; Ratti 1-Mariënvelde l 7-1;
Ratti 2-Vorden 55-1; Hercules 3-Ratti 38-1.



Voor uw gashaarden - Henk van Ark

Porto Quick
de handige sorteer -

portemonnaie van de

tv

natuurlijk bij

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Fantastische
aanbieding!

ELEKTRO
GRAMMOFOON
„PHILIPS"

^ Voor batterij- en netvoeding

^ Fraaie uitvoering

•fa Grote luidspreker

* Pnys ƒ 229,-

EN DAARBIJ GRATIS

2 stereo langspeelpla-
ten plus nog één lang-
speelplaat
vrij kiezen uit ons eigen platen-
assortiment.

PHILIPS ELEKTRO-
GRAMMOFOON van ƒ 139,-

óók met gratis twee
langspeelplaten

Voor goed geluid

STEREO EN MONO

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

BABYSITCENTRALE
kunnen jongens en meisjes van 16
jaar of ouder zich opgeven bij

Mevr. Stertefeld
Het Molenblick 4, Vorden
telefoon 1897

HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
oon 1486

VOOR UW KOMPLETE

baby-
uitzetten

UW ADRES .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

SPECIAALZAAK

Z A A K

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDER WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

In alle gevallen blijft
utr verzekeringsma
uiv vertrouwensma

A. GROOT JEBBIN
Prunushof 21, Velswij
Zelhem, tel. 08344-414

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

JA MIJNHEER,
ook u..j*

Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtin-
gen verstrekken wij u el-
ke 2e en 4e woensdag
van de maand van 7-8 u.
in het Groenekruisgeb.

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Voor
elk doel

verf en behang
van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVBREN
voor 'het m est hok

BOERS'
vee- en varkenshandcl
Vorden _ Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

VERSE KIP
deze week l kg f 2,80

Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ 1.000 —

Inlichtingen en prospekti
bij de 'heer
W'. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.

Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Verloren: Bruin jonge n s-
jack. Terug te bezorgen
H. J. Schipper, De Haar
7, Vorden

Te koop: Olietank 600
liter inhoud nog p/ml 300
liter. Böhmer den Bra-
mel 51, Vorden

WINTERJASSEN
in camels - mohairs j^

SPORTIEVE CO ATS
in moderne tinten

JAGERSJAS
in kort sportief model

HERENKOSTUUMS
Uw herf stkostuum hangt klaar - niet alleen de prijs want

kwaliteit en pasvorm zijn eveneens af

MANNEN-
MODE
BIJ

Verdien tientallen
guldens met

C + /
: el f bouwmeubel e n

van
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Tel. 1486 - Vorden

l Gelderse rookworst 89

/ pak GROENE- of SPLITERWTEN 59

/ blik SOEPBALLETJES 59

2 kuipjes W ELI MARGARINE van 104 voor 79

/ :akü 500 gram WINTERMELANGE 739

l haantje 1000 gram 309

/ literspot APPELMOES 69

}< literspot UITJES van 115 voor 98

Litersblik PERZIKEN 769

7 LOLA BORSTEL plus VAATDOEK 98

l SPAR ONTBIJTKOEK van 90 voor 79

150 gram ham 98

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Eet nu fruit
VOORDELIGER KAN HET
NIET

Appels voor winter-
voorraad
Goudrcincttc vanaf f 7,50

Golden Dclicious vanaf J 6,—

Jonathan vanaf j 4,50

OOK HANDPEREN

Grote bestellingen worden thuis he-orgd

AFHALEN:
Iedere vrijdagavond na 5.30 uur
ten huize van de heer J. Lucassen
D 153, Vorden. ledere zaterdag-
morgen van 8-12 uur in de schuur
bij Huize „Medler".

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER
D 153 - Vorden - Telefoon 6811

Zondag 2 november

Vorden l - Zelhem l
aanvang J4.30 u u r ( ' {

Vorden II - SDOUC III
aanvang 11.00 uur

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Gehakt
Verse worst
Boterhamw.
Kookworst
Kalfspaté

500 gram 2,25
500 gram 2,60
100 gram 30
100 gram 50
100 gram 60

Vlug klaar met
Haas-, rib- en schouder-
karbonade 298

Pond zuurkool plus
]/2 pond fijne rookworst 1,40

Alpensnitsels
Haantjes Slavinken
Fijne rookw. Sausijsjes
Honing Biefstuk

Rund-, kalf a- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Leuke kindermolière
met sterke rubberzooi, ideaal
voor school.

Deze week slechts

f 14,95

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspccialist


