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B&W wijzen beschuldigingen
van de hand
Donderdagavond wordt in het gemeentehuis van
Vorden een buitengewone gemeenteraadsvergade-
ring gehouden die is aangevraagd door de Partij
van de Arbeid en Vordens Belang.
De frakties van deze partijen zijn n.l. van mening
dat het college tijdens de dinsdagavond 24 juni ge-
houden raadsvergadering bepaalde gegevens aan de
raad heeft onthouden, waardoor in deze vergade-
ring verkeerde beslissingen zijn genomen althans in
de hand gewerkt zijn.
De onthouden informatie betreft de verwikkelin-
gen rond het gebruik van de nieuwe sporthal, voor-
al wat betreft de o.l. school dorp die hiertegen be-
zwaren heeft ingebracht en opteert voor het ge-
bruik van het oude gymnastieklokaal.
Op 10 juni heeft n.l. het hoofd van de openbare
lagere school de heer Brinkman het college een
brief geschreven, waarin hij schrijft dat met schrik
kennis is genomen van het voornemen van het col-
lege om de huidige gymnastiekzaal een andere be-
stemming te geven met andere woorden de gymna-
stiekzaal zal als zodanig verdwijnen.
De afstand van bovengemelde school naar de gym-
zaal aan de Nieuwstad gemeten „binnendoor" be-
draagt 350 meter, terwijl de afstand naar de nieuw
te bouwen sportzaal aan het Vogelbosje op ruim
800 meter komt, gerekend volgens de route Kerk-
straat-Insulindelaan-Molenweg-Het Jebbink-Vogel-
bosje waarbij driemaal een rijweg moet worden
overgestoken (gevaarlijke kruispunten). De afstand
van 800 meter is beslist bezwaarlijk te noemen al-
dus schrijft de heer Brinkman. De inspekteur van
de lichamelijke opvoeding kan zich met het stand-
punt van de heer Brinkman verenigen. De heer
Brinkman verzocht het college: »i. de bestaande gym-
nastieklokaal niet te onttrekken aan het doel waar-
voor deze gebouwd is; b. de lessen in lichamelijke
oefening voor de leerlingen van de o.l. school in het
dorp te doen handhaven in het bestaande gebouw.
Deze brief van de heer Brinkman is de raad van
Vorden dinsdagavond onthouden, aldus de PvdA
en Vordens Belang.
Het college van B. en W. wijst erop dat één gym-
nastieklokaal gedurende 26 uren per week gebruikt
kan worden. De nieuw te bouwen sportzaal heeft
mogelijkheden voor gymnastiekonderwijs geduren-

de 52 klokuren per week. Voorts voelen de school-
hoofden niet voor 3 lestijden lichamelijke oefening
per klas per week, tenzij dit door de overheid ver-
plicht wordt gesteld, terwijl bovendien de land-
bouwhuishoudschool nu en ook in de toekomst geen
gebruik zal maken van enige binnensportakkom-
modatie buiten de school.
Het gevolg hiervan is dat voor de scholen in Vor-
den maximaal tot 43 klokuren gymnastiekonderwijs
kan worden gekomen, waarvoor dus de nieuw te
bouwen sportzaal meer dan voldoende ruimte biedt.
De bestaande gymziaal zal na de totstandkoming van
de nieuwe sportzaal niet meer rendabel zijn. Wel
stelt het college daar duidel i jk tegenover dat de ge-
dach te toneel/muziekzaal achter het gemeentehuis
zodanig wordt gebouwd, dat deze tevens dienstbaar
kan zi jn voor de sport.
Een belangrijk aspekt is volgens B. en W. wel de
financiële kant. Onder de baten van de nieuw te
bouwen sportzaal hebben B. en W. als kapitaals-
vergoeding genoemd ƒ77.615,—. Zouden wij als
schoolbestuur toestaan dat alle leerlingen van de
openbare basisschool van de huidige gymnastieklo-
kaal gebruik mogen blijven maken, dan wordt het
aantal van 43 klokuren met naar raming 12 ver-
minderd.
Gelet echter op de ligging van de landbouwschool
moet er dan ook van worden uitgegaan, dat van ho-
gerhand aan deze school geen toestemming zal wor-
den verleend van de nieuwe zaal in het Vogelbosje
gebruik te maken, dit zowel om redenen van af-
stand als om financiële redenen. Naar raming zou
dan nogmaals gedurende 12 klokuren minder ge-
bruik worden gemaakt van de te bouwen sportzaal.
Het totaal der geraamde baten van de te bouwen
sportzaal zou dan verminderen met kapitaalsvergoe-
ding ƒ43.380,— en exploitatievergoeding ƒ7.772,40.
Weliswaar zou indien beide genoemde scholen van
de bestaande zaal gebruik zouden blijven maken de-
ze exploitatievergoeding worden ontvangen, doch
zou de kapitaailsvergoedia^rond ƒ 33.000,— minder
bedragen. De vraag zou^Jnn onder ogen moeten
worden gezien of niet moet worden afgezien van de
bouw van een sportzaal van een dergelijke omvang,
althans zou een nieuw vflUsbesluit nodig zijn tot
wijziging van de ggraanSr baten van de nieuwe

zaal en het verkrijgen van de vereiste hogere goed-
keuring daarop met alle risico's van dien o.m. ten
aanzien van AW^subsidie.
De afstand van de openbare school naar de te bou-
wen sportzaal in het Vogelbosje achten B. en W.
geen overwegend bezwaar. Bovendien waren wij
voornemens om met het schoolhoofd de heer Brink-
man en de beide inspekteurs nader te overleggen,
indien de afstand voor de kinderen van de laagste
klassen naar de nieuw te bouwen zaal in het Vogel-
bosje te groot is, de gymnastiekles aan deze leerlin-
gen in dee nieuw te bouwen toneel/sportzaal te doen
plaatsvinden.

De beschuldigingen dat wij belangrijke informatie
aan de raad hebben onthouden waardoor in de
raadsvergadering verkeerde beslissingen zijn geno-
men, althans in de hand gewerkt, wijzen wij dan
ook beslist van de hand, aldus burgemeester en wet-
houders van Vorden.

Vordens Huisvrouwen
Orkest
VHO heeft weer haar druk bezette jaar van optre-
den achter de rug. Naar veel naar buiten te hebben
•gebracht deden ze ook in Vorden van zich laten
boren. Vooral die avond die ze geheel gratis aan-
boden aan alle bejaarden en gehandicapten. De
zaal was geheel vol en allen hebben bijzonder ge-
noten van hun optreden en de trak talie die hun
werd aangeboden. Ook voor het volgende seizoen
ziet het er weer goed uit. Het orkest gaat nu ge-
nieten van een welverdiende vakantie om op 6 aug.
met een geheel nieuw programma voor het WV
weer te starten. Tevens een goede gelegenheid om
met dit orkest eens kennis te maken.

L v F. »Wj r E D E

KOERSELM

GEMEENTENIEÜWS
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

BELEIDSNOTA KAPITAALSINVESTERINGEN

In de raadsvergadering van 24 juni j.l. werd aan het
agenda punt betreffende de beleidsnota kapitaal-
investeringen ruime tijd en aandacht geschonken.
Deze nota, in belangrijke mate gebaseerd op de aan-
biedingsnota gemeentebegroting 1975, heeft ten
doel:
a. op korte termijn noodzakelijk geachte kapitaal-

werken te doen uitvoeren, zo veel mogelijk met
gebruikmaking van door het rijk in het kader
van de werkloosheidibestrijding beschikbaar ge-
stelde middelen;

b. meer systeem te brengen in de ontwikkeling van
het gemeentelijk beleid op middellange termijn
en in de gedachtenwisseling daarover tussen raad
en college van Burgemeester en Wethouders;

c. de behandeling van de gemeentebegroting in het
najaar te vergemakkelijken door de belangrijk-
ste investeringskwesties reeds nu ter discussie te
stellen

Blijkens de beleidsnota is over een groot aantal ka-
pitaalinvesteringen, welke genoemd werden in de
aanbiedingsnota bij de gemeentebegroting 1975,
door de gemeenteraad reeds een beslissing geno-
men zoals bijv. grondwerk Zuid II, Kranenburg en
Brinkerhof 2; riolering Brinkerhof; Onsteinseweg;
afwerken plan Boonk, bouw R.K. kleuter- en basis-
school; bouw sportzaal; kosten invoering onroerend-
goedbelasting.
In principe ging de raad eveneens akkoord met de
financiering van het komplan.
De beleidsnota van het college van Burgemeester
en Wethouders nu gaat nader in op een aantal pro-
jekten, genoemd in de aanbiedingsnota gemeente-
begroting 1975, in welke de raad nog geen beslis-
sing heeft genomen. Deze projekten zullen hier-
onder nader worden toegelicht.

1. Restauratie kasteel Vorden en verbouw tot
gemeentehuis.

In de vergadering van 19 december 1973 besloot de
raad van de gemeente Vorden tot aankoop van het
kasteel met bijgebouwen teneinde - na restauratie -
hierin het gemeentehuis te vestigen.
Hierop aansluitend besloot de raad in zi jn vergade-
ring van 2-5 apr i l 1974 een bedrag van ƒ31.000,—
beschikbaar te stellen voor het laten opmaken van
de schetsplannen voor de restauratie van de ge-
bouwen. Op basis van de laatste gegevens ten aan-
zien van de eventuele subsidie van CRM is voor-
lopig berekend, dat de budgettaire last voor de ge-
meente vermoedelijk zal uitkomen op ƒ112.000,—
per jaar.

Daarmee rekening houdend besloot de raad in zijn
laatste vergadering voort te gaan met de voorbe-
reidingen van dit projekt.

2. Rouwcentrum/mortuarium.
Gebeleken is dat er een duidelijke behoefte bestaat
aan een (bescheiden) rouwcentrum of mortuarium.
Het gebruik maken van de opbaarruimten bij „de
Wehme" en „Nuova" wordt steeds bezwaarlijker.
De plaats waar echter een dergelijk mortuarium (of
een bescheiden rouwcentrum) gerealiseerd zou kun-
nen worden levert nogal wat problemen op. In
eerste instantie dacht het college van Burgemeester
en Wethouders aan de nauwelijks meer in gebruik
zijnde muziekkoepel. Hiertegen zijn echter vele be-
zwaren ingediend, zodat waarschijnlijk op korte ter-
mijn een rouwcentrum/mortuarium aldaar niet ge-
realiseerd kan worden. Het onderzoek terzake wordt
voortgezet.

3. Verbetering Lindeseweg.
Het college van Burgemeester en Wethouders stelt
in de beiledsnota voor, gezien de eventuele moge-
lijkheid tot het verkrijgen van A W-subsidie hier-
voor, de beslissing om dit werk alleen met CTD-
subsidie uit te voeren nog een jaar aan te houden,
mits de termijn waarbinnen die CTD-subsidie moet
worden opgenomen dienovereenkomstig kan wor-
den verlengd.
De raad ging hiermee akkoord.

4. Dorpscentrum.
Het college van Burgemeester en Wethouders is
blijkens de beleidsnota van mening dat voor de ves-
tiging van het dorpscentrum de keuze dient te val-
len op het huidige gemeentehuis (na verhuizing dei-
secretarie naar het kasteel) onder meer vanwege:
a. de centrale ligging; dorpscentrum in het cen-

t rum van het dorp;
1). het feit dat hinder voor omwonenden tot een

minimum beperkt wordt;
c. het feit dat er geen planologische beletselen zi jn .
Vervolgens stelt het college van Burgemeester en
Wethouders dat, zodra de definitieve beslissing zal
zijn gevallen over restauratie en verbouw van het
kasteel, een poging zon kunnen worden onderno-
men met A W-subsidie een toneel/muziek/aal, te-
vens te gebruiken voor sport-aktiviteiten, te bou-
wen ach teer het huidige gemeentehuis, op de p laa ts
van de huidige brandweergarage.
Aangezien laatstgenoemde zaal te gebruiken zal zijn
als sjx>rtzaal zal de huidige sportzaal als brandweer-
garage in gebruik genomen kunnen worden. Met
andere woorden een deel van de aktiviteiten, welke

in de huidige sportzaal zouden blijven plaatsvin-
den ondanks in gebruikneming van de nieuwe
sportzaal, zouden kunnen worden overgebracht in
de nieuw te bouwen zaal achter het huidige ge-
meentehuis.
De raad ging ook met deze gedachtengang in meer-
derheid akkoord. Wel is inmiddels op verzoek van
de PvdA en Vordens Belang een spoedzitting van
de raad belegd op donderdag 3 jul i a.s. om 19.30
uur, ter bespreking van een brief van het hoofd
van de openbare lagere school in het dorp, waarin
deze stelt met zijn school geen gebruik te willen
maken van de nieuwe sportzaal in het Vogelbosje
in verband met de afstand.

5. Brandweergarage.
Indien wordt overgegaan tot de bouw van een nieu-
we zaal achter het huidige gemeentehuis (zie onder
4), dan zou de huidige gymnastiekzaal kunnen wor-
den verbouwd tot brandweergarage annex tennis-
clnbgebouw (zie onder 6).
De raad stemde hiermee in meerderheid in.

6. Tennisbanen.
De tennisclub in oprichting heeft momenteel 150
adspirandeden. Het college van Burgemeester en
Wethouders meent dat dit een behoefte aan 2 a 3
tennisbanen inhoudt.
De meest voor de hand liggende plaats voor tennis-
banen zou bij het huidige sportcomplex zijn. Het
terrein aldaar kan echter niet op korte termijn door
de gemeente in eigendom verkregen worden. In de
beleidsnota wordt daarom de voorkeur uitgespro-
ken te trachten met AW-subsidie de tennisbanen
aan te leggen op het huidige sportterrein in Zuid.
Met betrekkelijk weinig kosten zou een gedeelte
van de huidige gymnast ickzaal kunnen worden ver-
bouwd tot clubhuis met kleedakkommodatie voor
de tennisvereniging, terwijl het resterend gedeelte
tot brandweergarage verbouw zou kunnen worden
(zie onder 5).
De meerderheid van de raad ging hiermee akkoord.

Naast deze projekten komen in de beleidsnota ook
nog een aantal andere (belangrijke) punten aan de
orde te weten: uitbreiding parkeergelegenheid in
centrum dorp; verbetering Burg. Galleestraat, Enk-
weg, Oude Zutphenseweg en Sohuttestraat; jeugd-
soc ië t e i t ; v ierde voetbalveld W Vorden; manege;
schietbanen Wildenhorch en overdekte zwemak-
kommadatie.
Het college heeft de/e zaken in onderzoek. Ten
a a n / i e n van de jeugxls<u iëteit drongen alle frakt ies
aan op een spoedige voorziening.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 6 juli: 8.30 en 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink; 20.30 uur Kampvuurdienst bij kasteel De
Wildenborch, m.m.v. combo „de Vonk" uit Warns-
veld. Voorganger: ds. J. C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 6 juli: 9.30 en 19.00 uur ds. W. T. C. de
Boer te Harderwijk.

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7 uur en de
komende week van 's avonds 7 tot 's morgens 7 uur
H. Wan inga en C. Warringa-Hendriks, tel. 1277.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galleestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan gescbieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 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 van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur. telefoon 05753-2345.

STANKMELDTNGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30-12.30 en 17-19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 «UT
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Johanne Elizabeth, d.v. W. C. Wichers en
J. den Hoed.
Gehuwd: A. G. van der Meij en Th. W. M. Berend-
sen; G. H. Vreeman en J. J. Dekker; G- R- Wen link
en A. W. Oositerink; A. G. Beets en jonkvrouw P.
C. Feith.
Overleden: M. H. Stapel, oud 97 jaar .
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SUPER-SLAGERIJ
Hamburgers 3 stuks

Bieftartaar 3 stuks

Ajuinburgers 3 sfuks

Malse magere riblap 500 gram

Runderstooflappen 500 gram

Ossestaart 500 gram

heel kilo

ALLEEN DONDERDAG:

Magere speklappen 500 gram

Vleeswaren
Tongeworst 100 gram

Boterhamworst 200 gram

Katenspek 100 gram

Snijworst 150 gram

Huzarensalade 250 gram

198

298

278

588

498

228

398

198

59
89
98

119
198

•BHMHBBBEKai

ZONNETUIN
Malse sla

Tomaten

Bloemkool

Handappelen

Bananen

2 kroppen

500 gram

per stuk ..

\y2 kilo ..

Chiquita's

Alles zolang de voorraad strekt

89
98

138
198
149

DIEPVRIES-VOORDEEL
Spinazie heelkilo 149

Nasischijven 4 stuks

Bamischijven 3 stuks

Kippesoeppakket 500gram

Roomijstaart van 375 nu

Patates f rites heelkilo

149
139
98

335
149

MAAK ZELF UW GEBAK

Haust Frubo's l l Sperziebonen
pak van 125 voor

MAANDAG

kilo ...

3 stuks

79
228

DINSDAG

Andijvie

FIJNE VERSE WORST
kilo

500 gram

WOENSDAG

500 gram

500 gram

69
238

A&O GRAAG TOT
Win eePveek-end trip met FA en A&O

bijMOkopen

Vakantie, strand, zon, zee,
bikini's, bandhanddoeken:
Het is zomer. En die begint
met een zomerse wedstrijd
van FA en A&O.
Hoofdprijs:
Week-end trip naar Londen
of Parijs
(En zakgeld krijgt u meel)
Extra prijzen: 100 rijke
groen/geel gemarmerde
bandhanddoeken en 100 FA
bikinis in maat 38 en 40.

Wat moet u doen?
1. Schr i j f op een vel papier

de oplossing van de rebus en maak deze met uw eigen woorden af in minder dan 10 woorden.
2. Vermeld duidelijk uw naam en adres.
3. Sluit een FA merkje bij. Dat knipt u uit de verpakking van FA doucheschuim, FA toiletzeep

of FA shampoo.
4. Oplossing en FA menkje in een gefrankeerde, igesloten envelop, opsturen voor l juli aan:

Henkei Khasana, Postbus 626, Amstelveen.
De hoofdprijs wordt in de week van 31/7 tot 6/8 in de A&rO weekfolder bekend gemaakt en door
uw winkelier aan u uitgereikt. De bandhanddoeken en bikini's worden naar de prijswinnaars ge-
zonden.

WAS\
Dubro

Dixan zeeppoeder

Ariël

Sunïl

Wasverzachter

VOORDEEL
flaron van 1 59 voor .

MET GRATIS WASTEIL

COMFORT
reuzeflacon van 499 voor ...

139
2350
798

1298
425



Bleu band
Halvarine
2 kuipjes van 138 voor

Tomaten
ketchup

VOORDEEL SLIJTERIJ
Oude genever

Jonge genever

ZEER OUDE
bekend merk, liter

GANZEBOOM
liter .

Vieux bekend merk van 630 nu ...

Vat 69 whisky

Fijne Jamaica liqueur

van 14,95 voor

TIA
van

Grolsch bier 20 beugelflessen

1198

945

550

1350

1490

1298

UW
UIT ONZE BROODBOETIEt

Aardbeien roomvla van 365 nu 318

Mandarijnzandjes 6 stuks van 215 voor 175

Bloemen en Planten
Pracht cyclaam

Rozen

voor slechts

PRACHT BOS
voor

259

159

ZOETWAREN VOORDEEL
Frou Frou EEN ECHT MANNENKOEKJE QQ

Roomboter Marie

Zoute krakels

Mergpijpjes

Choc. bokkepootjes

A en O zoute pinda's van 198 nu

118
98
98

109
179

A&O SUPERVOORDEELTJES

Limonade
siroop
SINAASAPPEL, FRAMBOZEN OF CITROEN per fles nu 109
Bekers sinas A & O

van 119 voor 98
A & O
literfles 75

A en O drink literfles 75
Goudband 129

Royco kippesoep per zakje 59

Calvé
Pindakaas
pot van 224 voor

189
Van Nelle f litsrijst pak van 123 nu 109

Nescafe•pot a 200 gram nu 609
Theezakjes w GOOD MORNING

nu per pak 98
blik van 298 voor 275

Unox groentesoep EXTRA GEVULD
van 235 voor .... 209

Wonderstampotten nu per blikje 238
NIEUW

Goudappeltje
PUUR APPELLSAP, literpak

Moezelwijn SONNENTUBCHEN
literfles 375

per fles nu 375
CASSATA

Zwarte bessen-
wijn
MET JONGE GENEVER per fles 189
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GROTE

VAKANTIE-

VOORDEEL-

VERKOOP BIJ

MODECENTRUM

TEUNISSEN

RUURLO

PROFITEERT NU VAN ONZE

JAPONNEN
restanfen nu 10,- 20,-

JAPONNEN
nieuwe kollektie t/m 52 nu 39,50 59,50 79,50

REGENMANTELS vanaf 49,50

PAKJES
K/M nu 49,50 69,50 89,50

BLOUSES
K/M en L/M nu 10,- 15,-,20,-

PANTALONS . 10,- 15,- 29,50

AANBIEDINGEN

TRUITJES EN T-SHIRTS vanaf 5,-

BROEKPAKKEN 29,50 49,50

KINDERJURKJES vanaf 15,-

KINDERJASJES 5,- 10,- 15,-

ROKJES EN BLOUSJES vanaf 5,-

Voor de heren:

PANTALONS nu 19,95 29,50 39,50

KOLBERTS vanaf 39,50

SPIJKERJASJES EN JACKETS . .15,- 19,50

Modecentrum Teunissen Ruurlo Telefoon 05735-1438
Vrijdags koopavond

Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van onze zoon

WOUTER
Bij het H. Doopsel zal hij
de namen ontvangen

Wilhelmus Johannes

W. B. J. Moklunk
A. M. V. Mokkink-

Wissink

Vorden, 30 juni 1975
Mosselseweg 22

Door een misverstand on-
zerzijds eerst nu geplaatst
(Red.)

Voor uw medeleven dat
wij mochten ondervinden
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
vader, groot- en overgroot-
vader

Albert Grotenhuys
betuigen wij u onze wel-
gemeende dank.

Uit aller naam:
Joh. Norde

Vorden, juli 1975
Burg. Galléestraat 10

Voor de vele blijken van
medeleven welke wij
mochten ondervinden na
het overlijden van mijn
man en onze vader

Albert Wesselink
betuig ik, mede namens
mijn kinderen, mijn wel-
gemeende dank.

H. Wesselink-Tjoonk
Hengelo Gld., juli 1975
Vordenseweg 86

AFWEZIG

N. J. Edens
Tandarts
van 7 juli tot en met
l augustus

Voor spoedgevallen:
tandar t s W. F. Haccou, *
Br. Bernhardweg 3, Vor-
den, tel. 1908 en tandarts
J. G. van Dijk e, Hengelo
Gld., tel. 05753-1370. '

Volop
heerlijke
aardappelen

Scheffer
Deldensebroekweg 7

Te koop: 2 jonge geitjes.
H. Vliem, Waarlerweg 2,
Vorden.

Ter overname aangeb.: *
echt eiken bergmeubel
200 x 84 x 53 cm met
ruimte voor radio, pick-
up etc. Tegen elk aanne-
melijk bod. Het Jebbink
7, Vorden, tel. 05752-2155

Te koop: i.g.st. verkeren-
de tweede hands terras-
stoelen. Heko, tel. 05752-
1309.

Te koop: ingeschreven
Groot Yorks B+ beren.
D. Lettink, Lieferinkweg
l, Vorden, tel. 05753-1526

Te koop: NSU 1000, knv
stand 53.500. Te bevra-
gen: De Bongerd 3, Vor-
den.

Te koop gevraagd voor
bij boerderij: oude bank.
We kunnen 'm zelf op-
knappen. Tel. 6807.

Restanten behang. De
hele week natuurlijk bij
Schildersbedrijf Uiter-
weerd, Ruurloseweg 35,
tel. 05752-1523.

Begrafenisdienst Herv. Diaconie
Begrafenisonderneming A. de Jonge

verzoeke
van 4 tot 29 juli voor het opgeven
van een sterfgeval of het bestellen
van de lijikauto te bellen

Zutphen 05750-12931

Rouwgoed kan worden afgehaald bij de heer
J. Lenselink, Kerkhoflaan.

De afsdveitlsborrel werd een groots feest!
Iedereen dje daaraan meewerkte heel har te l i jk
bedankt, ook voor de vele g i f t e n en gaven.

M a a n d a g gaan we venhui/en naar de Necdse-
weg l te Borculo.

Alle abonnementen en lidmaatschappen wil-
len we bij de/e opzeggen.

Tot ziens!
De familie Harmsma.

TEXTIELREINIGING

SIEBELINK B.V.
Industrieweg 3 - Telefoon 1465

heeft nog plaats voor een

net meisje
van 7 juli tot 2 augustus
als vakantiehulp

Mout
tarvo-brood

vol eiwitten, mineralen en
vitaminen. . . .
bakt uw wanne bakker

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Tijdens de bouwvakvakantie
is onze winkel

geopend
SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

WEEKENDAANBIEDING

slaapzakken
voor de vakantie, zeer mooi

in uni 35,-

gedessineerd 40,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Dierenartsen

H. WARRINGA en

C. WARRINGA-HENDRIKS

Per l juli hebben wij de dieren-
art.senpraktijk ovengenomen van
de heer A. Harmsma.

Onze spreekuurtijden zijn
iedere dag van 8.30-9.00 uur;
maandag- en donderdagavond van
18.30-19.00 uur en volgens afspraak

De Horsterkamp 3, Vorden, tel. 1277

VAKANTIE? <
NIETS VERGETEN?\

BUITENLANDS GELD, \
UW REISVERZEKERING,

•DE ZïMNRflTDB REIS- EN KREDIETBRIEF,-
«N TIJDELIJKE

CASCOVERZEKERING VOOR UW AUTO,
SAFELOKET HUREN VOOR

WAARDEPAPIEREN EN KOSTBAARHEDEN.

DE REISWIJZER EN
DE CHECKLIST-OM-NIETS-TE-VERGETEN

LIGGEN GRATIS VOOR U KLAAR.

Rabobank
geld anfloedo raad

stype 8935
matrijs 8936

20% KORTING OP
BLOEMBAKKEN

Verfraai nu uw
tuin, terras,
balkon, hal
met een

Nu 20% korting op alle bloembakken
uit onze voorraad.
De/.e aanbieding geldt tot en met 12 ju l i

Wij zijn met vakantie
van 14 juli tot en met 28 juli

JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZUTPHENSEWEQ 15 - VORDEN - TELEFOON 1 505

Textielbedrijf Gebr. Morssinkhof
De Venterkamp 11 RUURLO Telefoon 05735-2004 of 1827

Wij vragen in verband met uitbreiding van ons
machinepark

EEN TWIJNER
of degene die daar eventueel voor wil worden op-
geleid.
U moet genegen zijn in 3-ploegendienst te willen
werken.
Komt u eens rustig praten over loon, arbeidsvoor-
waarden etc.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Stuur A&O 'n leuke prent-
briefkaart van de plaats uit
Nederland of uit het buitenland,
waar u uw vakantie doorbrengt.
Zoveel keer u maar wilt. 't Kan
geluk brengen. U zet op de kaart
een originele vakantiegroet. In
rijmvorm, als een limerick of
wat u maar wilt. De meest origi-
nele kaarten en groeten worden
door een deskundige jury beoor-
deeld.
Hoofdprijs

Een geheel gevulde diepvrieskist
van circa 300 liter; gevuld met een

ie Spel
rijk assortiment van IGLO diepvriesproduk-

ten. (winkelwaarde diepvrieskist ƒ 860,-)
100 Troostprijzen

100 A&O waardebonnen van ƒ10,-
inwisselbaar bij alle A&O winkeliers.
Hoe doet u mee:

1. Stuur een goed gefrankeerde prent-
briefkaart met uw originele vakantie-
groet aan: A&O, Postbus 81, Baarn.
2. Vermeld duidelijk uw naam en huis-
adres. 3. Inzending mogelijk tot 30
augustus 1975.

Alle medewerkers en medewerksters
van A&O en het reclameburo, zijn van
deelname uitgesloten. Uitslag: 25 sep-

tember 1975. '
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Jeugd- en wedstrijdleider Ab Wassink meent:

„Kampioenschap van Nederland DCV geeft
impulsen aan het jeugddammen in O.-Gelderland"
„Dat de aspiranten van de Vordense damclub DCV
drie j aa r achtereen het kampioenschap van Neder-
land hebben behaald, heeft naar mi jn mening een
positieve invloed op de jemgddammerij in de Ach-
terhoek en w a a r s c h i j n l i j k in geheel Gelderland.
Kijk je om je heen dan / ie je overal aktiviteiten. Tn
Brummen, Runr lo , Laren, K i bergen, Aal ten , Zeve-
naar , overal is men drink l)e/ig de dammerij nieuwe
impulsen te geven."
Aan het woord is de 25-jarige Vordenaar Ab Was-
sink (onderwi jzer aan een lagere school in Apel-
doorn). 11 i j weet waarover hi j praa t , w a n t hi j is de
man achter de schermen van het jeugddammen in
Vorden. Sinds een j a a r /waait hij bovendien de scep-
ter over distrikt Oost, waar hij is aangesteld als
jeugdleider en tevens als wedstrijdleider.

IN DE FAMILIE
Pralen met Ab Wassink over de damsport is praten
met iemand die liet liefst /on willen dat een week
uit 10 dagen /on bes taan, w a n t ,,gebrek aan tijd"
speelt ook in / i j n leven een grote rol.
De d' . immerij /il de familie Waszink overigens ge-
woon in hot bloed. Jongste broei' Gcrrit werd vorig
j a a r kampioen van Neder land en Gelders kampioen
bij de aspiranten. Broer Wim heeft het ook hele-
maal. Hij speek in het eerste t i en ta l van de Vorden-
se damclub DCV. De/e /elfde Wim begon v i j f j a a r
geleden heel voorzichtig in Vorden een stel jeugd-
dammers te t r a i n e n . Dit had tot resultaat dat in „no-
timc" de groep uitgroeide tot ca. 50 leden. De afge-
lopen jaren nam Ab Wassink de werkzaamheden
van / i jn broer over. Het resultaat van deze begelei-
ding is geweest dat de aspirant dammers van Vor-
den onlangs voor de derde achtereenvolgende keer
landskampioen werden. Een toch zeer zeker gewel-
dige prestatie.

HULDIGING
Toen men bij de damvereniging dan ook hoorde dat
het gemeentebestuur de jongelui ditmaal niet zou
huld igen (men /ag het behalen van het Ned. kam-
pioenschap als een soort „lopende band werk") gin-
gen de haren bij de dammers toch wel even over-
eind staan.
Gelukkig voor hen berust één en ander op een mis-
vers tand want b i j navraag verklaarde burgemeester
Vunderink ons dat het wel terdege in de bedoeling
van het gemeentebestuur ligt dit voor de dammers
/o heuglijke feit niet onopgemerkt te laten voorbij-
gaan.
Ab Wassink is er /ich terdege van bewust dat het
voor DCV zeer moeilijk zal worden de titel in de
toekomst te prolongeren. „Wij starten binnenkort
n.l. met een volledig nieuw team. Ik wil gewoon met
assistentie van de heer H. Wansink van onderaf aan
beginnen. Ik ben me er n.l. goed van bewust dat
het kampioensteam teveel aandacht heeft gekregen
en daar wille we verandering in aanbrengen. Ook

Het adspirantenteam van de Vordense Damclub DCV, dat 3 jaar achteréén damkampioen van Neder-
land werd. Achteraan van links naar rechts: Henk Rucssink, Gerrit Wassink, leider Ab Wassink, Jan
Masselink. Voorste rij: André Teerink, André Abbink, Tjeerd Harmsma, Joost Reuver.

de andere jongelui hebben recht op een goede be-
geleiding," aldus Ab Wassink.
Gebrek aan tijd heeft hem meermalen doen twijfe-
len „zal ik er mee doorgaan of zal ik stoppen". Het
is echter een dwang, het team staat aan de top en
dan is het moeilijk zo'-n groep op te geven.

SCHOOL MOET VOOROP STAAN
Als onderwij/er probeert Ab Wassink , , / i j n jongens"
ervan te doordringen dat het dammen niet op de
eerste plaats moet staan. „Ik hamer er steeds op,
jongens de school s taa t voorop. Bovendien ga ik
minstens éénmaal per jaar^^ ouders langs om met
hen te overleggen wat kaï^^n wat niet kan. De
ouders staan hier zeer pos i t i e f tegenover.
Dat ondanks z i jn drukke werkzaamheden (onderwij-
zer en damsport) Ab Wassi^^ich toch bereid heeft
verklaard de jeugddammer^^n distrikt Oost onder
z i jn hoede te nemen komt, omdat men niemand
voor deze f u ruk t ie heeft kunnen vinden. „Ik was n.l.
bang dat de damjeugd de mist in zou gaan."

ERVARING
Behalve het clubteam kunnen de aspiranten bij
Vonden ook individueel goed uit de voeten. We

noemden reeds Gerrit Wassink. Dit jaar presteerde
Tjeerd Harmsma het (hij speelde dit seizoen liefst
75 wedstri jden) om Gelders kampioen te worden,
met daarnaast een tweede plaats bij het Ned. kam-
pioenschap.
„Je staat er versteld van wat een ervaring de jon-
gens de afgelopen jaren hebben opgedaan. Behalve
een goede kennis van de reglementen kennen ze
veel trucs. Om een voorbeeld te noemen. Bij één
van z i jn laatste wedstrijden stak mijn broer G e u i t
op gegeven moment een dam in z i j n /ak (er s t a a l in
het reglement nergens dat het niet mag!). Gezien
de positie op het bord da<^ iedereen dat hij ging
verliezen. Plotseling haahj^prerrit de dam te voor-
schi jn en plaatste hem lakoniek op het bord. Zijn

-'.ander schrok daar zo enorm van dat hij ging
blunderen en Gerrit won! Eigenlijk mag dat niet in
de krant, maar het gebei^& hoewel natuurlijk ge-
lukkig in /eer beperkte imff.
Zo ging Ab Wassink nog een hele poos door met
/ i j n verhalen over de damsport, waaru i t wij de con-
clusie konden trekken dat de Kon. Ned. Dambond
blij mag zijn, dat in een tijd waar een groot gebrek
is aan leiders er toch nog mensen zijn die zich op
willen offeren om de jeugd haar sport te kunnen
laten bedrijven.

Grote belangstelling
receptie
meester Zeevalkink
Zo overweldigend was de belangstelling op de re-
ceptie van meester Zeevalkink, dat de voorzitter
van het schoolbestuur, ds. Jansen de aanwezigen
verzocht een glaasje te nuttigen op de jubilaris, om
dan s.v.p. weer plaats te maken voor de volgende
rij personen die hun gelukwensen kwamen aan-
bieden.
De/e receptie ter gelegenheid van het zilveren ju-
b i l eum van meester Zeevalkink, als hoofd van de
Bij/onder school op Het Hoge, werd hem zaterdag-
middag in zaal Smit aangeboden door het school-
bestuur. De heer Zeevalkink die zelf een trouw be-
zoeker is van recepties, vooral bij huwelijken van
oud-leerlingen ontbreekt hij vrijwel nooit, heeft met
genoegen kunnen konstateren, dat vele van deze
oud-leerlingen nu op hun beurt de gelegenheid aan-
grepen om hem geluk te wensen. Onder de aan-
wezigen troffen we o.a. het voltallige college van
B. en W., collega-schoolhoofden etc.
Tijdens de/e receptie werd alleen het woord ge-
voerd door de voorzitter van liet schoolbestuur, ds.
Jansen. De/e omschreef de heer Zeevalkink als een
meester waarvan de kinderen zeggen „een fijne
meester". , , l k heb veel waardering voor de wij/e
waarop hij altijd de problemen pleegt op te lossen.
Zeer veel heeft de heer Zeevalkink bijgedragen tot
de verse l i i l l e i u l e e verbouwingen die we in al die
j a r e n hebben gehad. De collega's van hem op school
vinden het prettig daar te mogen werken," aldus de
heer Jansen , die vervolgens mevr. Zeevalk ink in het
zonnetje zette voor de wij /e waarop zij zich mede
heeft ingezet voor de school.
Vervolgens maakte de heer Jansen bekend welke
cadeaus bij de ouders uit de „portemonnee" zijn ge-
komen. En dat was heel wat: tuinparasol, 2 f au-
teuils, tafeltje en een scheerappai aa t . Maandag
krijgt de heer Zeevalkink notg een cadeau van de
sch ooi k i 11 der-en aa ngeboden.
De j u b i l a r i s blij verrast door al de/e geschenken,
stelde erg tegen de/e receptie te hebben opgezien.
, ,Xu we er eenmaal mee bezig z i jn valt het toch wel
mee. Ik hoop dat ik nog een jaar of wat mag door-
w e r k e n . Het schoolbestuur dank ik voor het ver-
trouwen dat zi j mij heeft geschonken. En blij ben ik
over hetgeen u over m i j n v r o u w hebt gezegd. Dat
is volkomen waar," aldus de heer Zeevalkink, die
vervolgens weer overging tot de orde van . de dag
, ,handen schudden".

Uitwisseling
De drie Vordense laiidlxHiworganisaties, ABTB,
GMvL en CBTB zullen op dinsdag 15 juli een be-
zoek brengen aan de Duitse Kranenburg en omge-
ving. Enkele jaren geleden werden ook reeds con-
tacten gelegd met deze stad. De Hollandse gasten
worden ook nu weer door het stadsbestuur ontvan-
gen, terwijl ze daarna tevens kennis kunnen maken
met hun collega boeren, waar ze een paar uur op
hun bedrijven kunnen vertoeven en de maaltijd
zullen gebruiken.
Dat er wel interesse is de banden tussen Kranen-
burg Duitsland en Kranenburg gem. Vorden in
stand te houden, blijkt wel uit het feit, dat zowel
van Vordens gemeentelijke als kerkelijke overheid
diverse afgevaardigden de reis /uilen meemaken.
In de namiddag s t a a t er dan nog een bezoek aan
het Duitse stadje Kalkar (atoom reactor centrum)
op het programma.
Voor eventuele opgave, gaarne met spoed, of in-
l ich t ingen , kunt u contact opnemen met de heer
Graaskamp.

Vara's vrolijke visite
Op initiatief van de Stichting Jeugdsociëteit Vor-
den werd dinsdagmiddag in zaal Smit rechtstreeks
via Hilversum 111 , Vara's gevarieerd vrolijke visite'
uitgezonden.
Presentator Kees van Maasdam liet verschillende af-
gevaardigden uit het Vordense verenigingsleven aan
het woord. Vanzelfsprekend ontbraken de traditio-
nele groeten niet. Maggie Mc.Ncal kwam voor de/e
gelegenheid even n a a i Vorden over om haar nieuw-
ste plaatje „Nothing else to. do" te laten draaien.
Het ligt in de bedoeling dat de Jeugdsociëteit Vor-
den in oktober zal medewerken aan het Va ra-ra-
dioprogramma „De Rooie Haan". Misschien kun-
nen de Vordenaren dan tegen die tijd voor de ra-
dio bekend maken dat er eindelijk een eigen ,home'
is!!!

Kleuters te gast
Keus per j a a r maken de kleuters van de Kr.anen-
burgse kleuterschool het jaarlijkse uitstapje. De/e
belangrijkste dag uit het kleuterschool]aar had nu
als doel kas tee l De Wiersse. Met een v i j f t a l auto's,
door de ouders beschikbaar gest-eld. werden de ruim
t w i n t i g k inderen, begeleid door de juf en met as-

sistentie van Elly Mombarg en mevrouw Te Pas
naar het landgoed gebracht. Tante Marie (Besse-
link), al vele jaren een vertrouwd beeld op het kas-
teel, onthaalde de jeugd, waarna men een wande-
ling maakte. De kleuters zongen naar hartelust en
bod-en mevrouw Gatacre de Stuers zelfgemaakte ca-
deautjes aan als bloemen, siersitukjes enz. In de
middag ging met spoorzoeken en kwam de eigena-
resse weer om kleuters en juf een presentje aan te
bieden. Er werden nog enkele leuke foto's gemaakt
ten afscheid en na veel hartelijke dankwoorden
voor het verblijf en het gastvrije onthaal op De
Wiersse - speciaal aan tante Marie - ging het weer
schoolwaarts. Het was een prachtige dag geweest.

Afscheidsborrel bij
dierenarts Harmsma
Het alscheidsborreltje dat dierenarts A. Harmsma
zijn clientèle maandagavond aanbood bij het „Bos-
manshuis" is in goede aarde gevallen, want het was
een komen en gaan van vele mensen.
Hieruit bleek dat de Vordense bevolking - en dan
met name de agrarische bevolking - hun dierenarts
maar node zien vertrekken (de heer Harmsma heeft
n.l. een punt gezet achter zijn dierenartspraktijk en
verhuis t binnenkort naar Borculo).
Onder de „klanten" was een comité gevormd die
bij monde van de heer G. J. Pelgrum de scheidende
arts dank bracht voor hetgeen hij hier in Vorden
voor de landbomvende bevolking heeft gedaan.
„Wij zien u node vertrekken. Ik kreeg dan ook een
schok (geen shock) toen ik hoorde dat u ons ging
verlaten. Nu we elkaar pas goed hebben leren ken-
nen neemt u de benen. Ik weet, zo vervolgde de
heer Pelgrum, dat we het u wel eens moeilijk heb-
ben gemaakt, maar bedenk, we deden het voor de
zorg van onze dieren. Het waarderingscijfer voor u
l ig t /eer hoog. Dat komt in de eerste plaats doordat
niemand ooit heeft kennis gemaakt met een slecht
gehumeurde dokter Harmsma. Bovendien maakte
het bij u geen verschil of u een cliënt had met 2
koeien of met 20 koeien. Voorts had u alti jd belang-
stelling voor het wel en wee van onze families, het-
geen betekent dat n altijd zeer sympathiek over-
kwam," a ldus de heer Pelgrum.
Ken speciaal woord van dank richtte hij tot me-
vrouw Harmsma. „In al die jaren heb ik u leren
kennen a l s „de reddende engel". U was de eman-
c i p a t i e al v e r voor, want u stuurde uw man waar
u hem hebben wou. Wanneer ik u aan de telefoon
had, dacht ik altijd bij het horen van de „zacht ge-

In verband met de

opruiming
verzoeken wij u de

advertenties zo spoedig

mogelijk in te leveren

doch uiterlijk

MAANDAG 18.00 UUR

voisde stem", wij /ijn weer even leuk verbonden."
Terwijl hij mevr. Harmsma een boeket rozen aan-
bood, het geen vergezeld ging met een kus, zei de
heer Pelgruim tot de heer Harmsma: „echt, dit was
de eerste keer", hetgeen grote h i l a r i t e i t bij de aan-
we/igen teweeg bracht. De heer Harmsma wend
vervolgens een zwart gcsch i kierde poster over-
handigd, „omdat u het beste weet hoe Vorden er
b i j nacht uitziet".
De heer Pelgrum had nog meer aan te bieden t.w.
een kaas ;d,s symbool van de melkveehouderij; een
runderrol lade (als symbool van de vetmesterij); kar-
bonade (varkensmcsterij); kippetje (pluimveehou-
derij). Daarnaast kreeg de heer Harmsma een melk-
bus aangeboden met daarop vermeldt het nummer
1277, omdat, zo /ei de heer Pelgrum, de telefoon bij
u a l t i j d c en t r aa l heeft gestaan (de heer Harmsma
heelt n.l. nummer 1277).
Voorts kreeg de fam. Hairmsma een bedrag van
ƒ 832,60 aangeboden, hetwelk de clientèle als af-
scheidscadean had bijeengebracht. Tot het echtpaar
Wlarringa, dat de scheidende dierenarts zal opvol-
gen, zei de heer Pelgrum: „Ik hoop dat u zich spoe-
dig in Vorden op uw gemak zult voelen."

Geslaagd
Aan de Ghr. Huishoudschool slaagden de volgende
leerlingen: Vorden: E. Hoekman, J. A. Klein Ik-
kink, D. G. Regelink, J. A. M. Waar Ie, H. J. M.
Waarle. Hengelo Gld.: H. G. Demming, G. A. M.
Kir ing , B. G. Lenderink, G. R. Lenselink, G. J.
rubbers, G. H. Stoltenborig, G. van Boven, H. G.
Harmsen, S. F. M. Komma, G. W. H. Hulshof, G.
J. Maalderink, A. W. Weevers. Doetinchem: A. G.
Bulten. Borculo: M. W. M. Verhoeven, W. A. Vos.
Ruurlo: D. N i j l a n d , C. A. Rikkers, H. Stegeman.
Warnsveld: J. W. van Zuilekom. Zutphen: K. E.
Snippe, M. Goor. W r ichmond: W. A. Knol.

Aan de School voor Algemeen Vormend, Biologisch
en Agrarisch Onderwijs slaagden de volgende leer-
lingen: geslaagd voor het diploma A: T. A. van
Gappelien, G. J. Maalderink, ]. Reesink te Warns-
veld; J. H. H-endriksen, B. W'entink en H. J. Wues-
tenenk te Vorden; C. G. Hiddink te Hengelo Gld.;
B. J. Leisink te Eefde; H. f. Wassink te Brummen.
Geslaagd voor het diploma B: C. J. H. A. M.
Arends, Vierakker; W. H. Bargeman, A. J. Rou-
wenhorst, B. E. W'agenvoort, H. J. Kleine te Vor-
den; T. E. W. Jansen en G. H. Lenselink te Hen-
gelo Gld.; mej. J. A. Kruitbos te Klarenbeek; H. J.
L. van Luilofs Umigrove te Almen; H. F. Pomp te
Zutphen; J. Zwiens te Wan is veld; J. J. M. Zwinen-
berg te Brummen.
Voor het melkexamen PIA.S slaagden: C. J. H. A.
M. Arends, W. H. Bargeman, f. H. Hendriksen, G.
G. Hiddink, B. J. Leisink, G. H. Lenselink, A. J.
Rouwenhorst, B. Wentinik en H. J. Wu-estenenk.
Voor het melkexamen systeem doorloopstallen
slaagden: T. A. van Cappellen, H. J. Kleine, mej.
J. A. Kruitibos, G. J. Maalderink, J. Reesink, B. E.
Wagenvoort en H. J. W/assink.

Nieuws

van de kerken
KAMPVUURDIENST IN DE WILDENBORCH
De Hervormde jeuigddienst-commissiie houdt a.s.
zondagavond een bijzondere jeugddienst en wel
een k a m p v u u r d i e n s t ach te r het koetshuis bij het
kas tee l De Wildenborch. Iedereen is welkom.
Kr zal veel gezongen worden. Volledige liturgieën
worden gestencild en ter plaatse uitgereikt. Mede-
werking verleent het combo uit Warnsveld met de
toepasselijke naam „De Vonk". Ds. Krajenbrink
hoopt ook 'de/e dienst te leiden. Iedereen, j on-g, en
oud, is er /eer welkom. Gasten uiteraard ook.

DANKWOORD GIJS VAN SCHOONHOVEN
In alle drukte en spanning van mijn afscheidszon-
dag ben ik vergeten zelf iets te zeggen en doe dit
nu graag op deze manier. Vanzelfsprekend dank ik
iedereen, met wie ik in de afgelopen twee en half
j a a r zo goed heb samengewerkt, de predikanten,
kerkvoogdij en kerker a ad, de verschillende com-
missies, de huidige administrateur en de vorige ad-
mnistratrice, niet te vergeten het onvolprezen kos-
tersechtpaar, maar toch in de eerste plaats de hele
N.H. gemeenscha]) in Vorden. We hebben samen
de intrede van het nieuwe liedboek meegemaakt,
dat ging niet zonder kleerscheuren, maar we mo-
gen zonder meer Vaststellen dat we verrijkt zijn met
een aan t a l prachtige liederen, en u moet vooral
niet vergeten dat sommige nieuwe gezangen die u
niet mooi of te moeilijk vond pas mooi en zingbaar
worden als u ze vaker ziiugt; dus: blijven oefenen.
N.H. kerk te Vorden en iedereen met wie ik heb
mogen samenwerken in twee en half jaar: nogmaals
hartelijk dank voor alles en het ga u goed met mijn
zeer bekwame opvolger Rudy van Starten.

G ij s van Schoonhoven
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WARME BAKKER

O P I A A T
OPENT ZIJN ZAAK AAN DE DORPS-

STRAAT VRIJDAGMORGEN 10 UUR

Openingsreklame
vrijdag en zaterdag

Onze specialiteit:

Oplaat's kruidkoek
van 2,25 voor 1,75

Abrikozengebak
van 0,65 voor 0,55

Krente -of rozijnebrood
van 2,80 voor 2,50

Voor ieder kind van hef gezin een gratis
atfraktie!

Tot ziens in onze zaak. U bent van harte welkom.

JAN EN HERMIEN OPLAAT

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

RUNDERLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

AJUINBURGERS
3 stuks...

HAMBURGERS
3 stuks .

ROOMSCHNITZELS
3 stuks

KNAKWORSTJES
3 stuks

FRICANDELLEN
3 stuks ,

428
568
498
218
298
195
255
165
165

Voor de boterham
150 gram BOTERHAM WORST 0,89
150 gram PEKELVLEES 1f40
150 gram SNIJWORST 1r28
150 gram ONTBIJTSPEK 1,48
250 gram GEKOOKTE WORST stuk 1r40

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

WAAR WACHT U
NOG OP?
• Vindt u de zitplaatsen in bus, tram of een

kleine auto meestal „maar een nauwe be-
weging"?

• Moeten kleren altijd „lekker ruim" zitten?

• Gaat u met tegenzin op een weegschaal
staan? Allemaal tekenen dat u aan overge-
wicht lijdt! DOE ER IETS AAN.
VANDAAG NOG!
Wleight Watohers helpen u slank te worden
en slank te blijven, uw leven lang!

• De „verstandige, plezierige" EETWIJZER
vertelt u hoe u van 3 flinke maaltijden per
dag plus ,hapjes-tussen-door' kunt genieten!

• Een ervaren cureusleidster helpt u van stap
tot stap! U kunt nog deze week een Weight
Watohers' Cursus volgen - en op weg zijn
naar een slanker figuur!

Wilt u meer weten !
Iedere dinsdagavond 19.00 uur in
het Jeugdcentrum, Insulindelaaii 4
Vorden

WEIGHT

Téor Slankbbjvers
"WEIGMT WATCHtKS ' AND® ARE «EGISTERED TRADEMAKKS OF WEIGHT WATCHERS
INTERNATIONA!.. INC., GREAT NECK. N.Y. © WEIGHT WATCHEUS INTERNATIONAL I9;i

Gursusleiidster:

Mevr. R. van Vroomhoven
tel. 08302-5593 (19.00-20.00 uur)

Het bestuur van de

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"
brengt onder de aandacht van be-
langhebbenden dat in de maand
juli 1975 de woningcommissie
Vorden

GEEN ZITTING
ZAL HOUDEN

De eerstvolgende zitting zal zijn op maandag
4 augustus 1975.

Paardenmarkt

Kermismarkt

HENGELO GLD
woensdag 9 juli

Grote centrale keuring
van koudbloed- en
Haflingerpaarden

van de Kon. Ver. ,Het Nederland-
se Trekpaard' afdeling Gelderland
en het Arabisch Paardenstamboek

KERMIS MET GROOT
STANDWERKERSCONCOURS

Marktvereniging

Bij het

Sociaal Werkvoorzieningsschap
regio Zutphen
komen binnenkort de volgende functies vacant:

1. Werkleidster
ten behoeve van de afdeling confectie van
„de Elshorst";

2. Hoofd produktieburo
ten behoeve van „de Elshorst";

3. Technisch admini-
stratieve kracht
t.b.v. het bedrij fsburo van de industriële be-
drijven (standplaats voorlopig „de Elshorst").

V e r e i s t :

Functie 1:
Diploma coupeuse of daarmede gelijk te stellen op-
leiding; ervaring in de confectie-industrie in het
algemeen, leidinggevende capaciteiten.
Leeftijd: plm. 25 £ 30 jaar.

Functie 2:
MTS-diploma of gelijkwaardige opleiding met daar-
naast arbeidstechnische ervaring, bij voorkeur in de
confectie. Hij werkt onder leiding van de bedrijfs-
leider en geeft leiding aan enige medewerkers.
Taken: planning - voortgangscontrole - werkvoor-
bereiding - voorraadbeheer en produktie-admini-
stratie.

Functie 3:
Diploma Mavo aangevuld met een algemeen tech-
nische opleiding.
Leeftijd: plm. 25 jaar.
Salariëring naar gelang opleiding en ervaring
nader overeen te komen.
Rechtspositieregeling wordt toegepast van de ge-
meente Zutphen.
Een psychologische test behoort tot de selectie-
procedure.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad te richten aan de algemeen directeur van
het Werkvoorzieningsschap p/a Oostzeestraat 2a, telef. 05750-16513
te Zutphen.

Te koop: jonge dwerg-
gei tj es en bokjes. W.
Roelvink, Eikenlaan 21,
Kranenburg.

Te koop: 40 are hooigras.
Briefjes inleveren zater-
dag 5 juli van 10-12 uur.
Breuker, Vennemansweg
2, Wildenborch, Vorden.

Te koop: jonge konijnen.
J. Schotman, Hamsveldse-
weg 10, Vorden.

Drukwerk?
Drukkerij
Weevers
verzorgt het
voor u!

Opgave gevraagd voor een

BUSTOCHT
naar Biesbos en de
Beekse Bergen

op donderdag 21 aug. a.s. met een
bus van de GTW en chauffeur
J. G. Harren. Vertrek 8 uur.

Opgave dient te geschieden vóór 15 juli a.s.
bij de VLC De Graafschap, Hengelo Gld.;
VLC De Graafschap, Ruurlo of bij F. H.
Bouwmeester, Onsteinseweg 11, Vorden, tel.
05752-6760.

OPENBARE

BIBLIOTHEEK

VORDEN

De bibliotheek is

wegens vakantie

gesloten van

14 .t.m. 25 juli 1975

bar bodega

't Pantof f eitje
Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. 1770

VÓÓR GEZELLIGE MENSEN

vanaf heden weer
tot 2 uur geopend

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vorden - Telefoon U5752-1514

SNEL GELD LENEN??
Als wij u niet kunnen helpen,
dan kan het niemand

Geld voor iedereen, mits in loon-
dienst of zelfstandig, lopende le-
ningen geen bezwaar, kwijtschel-
ding bij overlijden
Leningen van ƒ 1000,— tot en met
ƒ25.000,-; afl. l tot en met 5 jaar
of langer
b.v. voor aanschaf van een auto,
boot of caravan of voor aanschaf
of verbouwing van uw woning enz.
Alles binnen l dag geregeld

ASS, EN FIN.KANTOOR ONSTENK
Grensweg 8 -ZIEUWENT (Gld.)
Telef. 05445-348 (ook 's avonds)

WORDT U
DE GELUKKIGE

VAN EEN
NIEUWE WONING

Kom dan eens met ons praten.
Graag willen wij u helpen met de
verzorging van uw interieur.

Zo u weet zijn wij ruim gesorteerd in

MEUBELEN, TAPIJT EN
GORDIJNSTOFFEN
De prijs valt u beslist mee

WONINGINRICHÏING
MANUFACTUREN

Uw zaak:
HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Maandag:
Bibliotheek van 14—17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
CJV-klubavond in het Jeugdcentrum
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorder-
den blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

Bezichtiging Penetum „De Belten". Opgave
WV-kantoor Sig.mag Eijerkamp: 13 juni, 4
juli, 18 juli, l augustus en 8 augustus.

Juli:
4 Volksfeest Delden
5 Volksfeest Delden
5 Pretty-markt zwemklub Vorden

19 Oriënteringswandeling Kranenburgs Be-
lang

De besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden op-
genomen.



Dankbaar en blij ontvin-
gen wij uit Gods hand ons
dochtertje en zusje

JOHANNA
ELIZABETH

Wij noemen haar Joanne
Wim en
Hanny Wichers
Ghristiaan

Vorden, 30 juni 1975
Het Kerspel 40

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor
de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die ons
huwelijksfeest tot een on-
vergetelijke dag voor ons
hebben gemaakt.

Tonny Bos
Carla Bos-Braam

Hengelo, juli 1975
Maanstraat 16

Te koop een Ami 8 break
1970. Tel. 1534, Vorden.

Te koop: oude klok met
Romeinse cijfers en één
Kreidler bromfiets. Ha-
zenhutweg 10, Varssel,
Hengelo Gld.

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Leuke jaquard geweven
witte katoenen

JAPONSTOF
110 breed
per meter . . 3,95

Konfektiebedrijf

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden
^^^ "̂̂ ^ "̂•̂ ^^^^^^ "̂"••̂ ^ •̂•••"•̂ •̂ ••̂ ^^ •̂li

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,—
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Wij hebben weer
enkele voordelige

ROKJES

met kleine schoon-
heidsfoutjes
maat 36 t.m. 48

Konfektiebedrijf

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Te koop: z.g.o.h. Berini
dames bromfiets. Na 18.00
uur bij A. Kasteel, H 50,
Ruurlo.

Paardrijlessen. Stoeterij
De Hessenkamp, Kerk-
hoflaan 5A, tel. 05752-
1736.

Rogestro te koop ge-
vraagd. Tel. 1736.

Het juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

vloerbedekking

en

woningfextiel

TAPIJTHAL
T HOGE VORDEN
't Hoge 32 - Tel. 05752-
1486

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag I

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

SUPERBENZINE
95,8 cent
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

HILBERT J. KOK

en

ALICE D. BOGCHELMAN

geven u, mede namens hun ouders, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op zaterdag 5 juli 1975 des voonnkklags
11.30 uur ten gemeentehuize te De Steeg

De huwelijksinzegening zal worden ver-
richt door de weieerwaarde heer ds. J.
W. Albers, Ned. Herv. predikant te
Zeddam, om 13.00 uur in de Ned. Herv.
Kapel te Bronkhorst.

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.00 tot
18.00 uur in herberg De Gouden Leeuw te
Bromkhorst.

Toekomstig adres: Mid'delmolen 6, Harmelen

Op donderdag 10 juli D.V. hopen onze
ouders en grootouders

E. RUESINK
en
H. E. RUESINK-POORTERMAN

hun 50-jarig huwelijk te herdenken

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen
Gerrit en Derkjen
Bertie
Wim
Gerdien

Vorden, juli 1975
de Horst 7

J Receptie van 15,30-17.00 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10, Vorden.

v
< >
> l
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Met onze kinderen hopen wij zaterdag 12 juli
a.s. ons zilveren huwelijksfeest te vieren.

J. J. VAN DER PEIJL
J. VAN DER PEIJL-WUNDERINK

Receptie van 14.30-16.30 uur in zaal Bakker
te Vorden.

Vorden, juli 1975
„Tiro", Zutphenseweg 71

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, is heden van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze lieve vader
en opa

Willem Vreeman
echtgenoot van J. Harmsen

op de leeftijd van bijna 58 jaar.

Vorden:

Tollebeek:
Zutphen:

J. Vreeman-Harmsen
J. Addink-Vreeman
G. J. Addink
H. Vreeman-Broekman
J. W. L. Vreeman
B. Vreeman-Piek
en kleinkinderen

Vorden, 26 juni 1975
Tijdelijk adres: Het Kerspel 2

De begrafenis heeft op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaatsgehad.

Heden overleed, na een langdurig, doch moe-
dig gedragen lijden, mijn lieve vrouw en onze
/org/.ame moeder

Harmina Gardina Catharina
van Rebargen

echtgenote van Petrus de Rijk

op de leeftijd van 76 jaar.

Hengelo Gld.: P. de Rijk

Vorden: W. P. de Rijk
G. J. de Rijk-

Zweverink

Gld., l jul i 1975
Bejaardencentrum „De Bleijke"

De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 5
jul i a.s. om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Zij die de overledene de laatste eer willen be-
wijzen worden aldaar uitgenodigd.

De overledene staat opgebaard in de aula van
„Ons Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.
Bezoekuur vrijdag 4 juli van 19.00-20.00 uur.

Uw vakman bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenaeweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334
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ERRES 90 LITER
BARKOELKASTJE
Voldoende ruimte voor
alle mogelijke dorst-
lessers. Fraai uiterlijk.
Te plaatsen in e!ke
kamer, winkel of kantoor.
Vriesvak voor ijsblokjes.

ERRES 140 LITER
TAFELMODEL
Uitvoering in één of twee
sterren. Regelbare
thermostaat met
ontdooiknop.
Uitschuifbare rekken.

van 433,- nu 329,-

ERRES 160 LITER
TAFELMODEL
Het grootste tafelmodel
in twee uitvoeringen:
twee of drie sterren.
Zeer praktische indeling
met o.a. los eierrekje en
uitschuifbare rekken en
natuurlijk een regelbare
thermostaat.

van 611,- nu 449,-

•«
ERRES DUBBELDEURS
KOELKASTEN
Een kombinatie van een ruime
koelkast en een royale diepvries-
ruimte.

225 LITER F. 599.—

275 LITER F. 699.—

ERRES DIEPVRIESKISTEN
EN KASTEN

Voor iedere wens is er wél een
Erres diepvrieskist of kast. Vanaf
70 liter tot 610 liter. Volop keuze
dus.

ERRES 380 LITER
FRIGOFREEZER
Een dubbeldeurskast met een
aparte 210 liter koelkast en 170
liter diepvrieskast.
Volautomatisch ontdooisysteem
en uitschuifbare vriesladen.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

WV Vorden
Kantoor: Zutphenseweg 16 - Telefoon 1386

ZOMERPROGRAMMA
voor de maanden juni tot en
met augustus 1975

Elke maandagavond
Avondwandeling onder leiding langs de mooi-
ste plekjes van Vorden, vertrek vanaf Markt-
plein. Te beginnen 16 juni, laatste wandeling
25 aug. In juni en juli vertrek 19.30 uur; in
augustus 19.00 uur. De kosten bedragen ƒ l,—
per persoon, kinderen ƒ 0,50

Elke woensdagmiddag
Achtkastelenfietstocht onder deskundige lei-
ding. Vertrek om 13.30 uur van Marktplein.
De kosten bedragen ƒ 2,— per persoon, be-
neden 16 jaar ƒ l,—. Te beginnen 18 juni;
laatste tocht 27 augustus. Bij de plaatselijke
rijwielhandelaren zijn rijwielen te huur. BV
rink telefoon 1274 - Kuypers telefoon 1393
en Tragter telefoon 1256

Donderdag 3 juli:
Boerendansgroep „De Knupduukskes" uit
Vorden op het Marktplein. Aanvang 20.00
uur. Bij slecht weer in een zaal.
Pirietum opgave VVV-kantoor

Vrijdag 4 juli - Zaterdag 5 juli:
Volksfeest in de buurtschap Delden

Zaterdag 5 juli:
Pretty-Markt in het centrum van het dorp
van 10.00-18.00 uur. Gezellige muziek, attrak-
tie, spelen, rommelmarkt, antiek-verkoop

Dinsdag 8 juli:
Orgelconcert in de Ned. Herv. Kerk door
organist Joost Langevekl (Nijmegen). Aan-
vang 20.00 uur

Woensdag 9 juli:
Touwtrekken

Wegens
bedrijfsvakantie

zijn onze kantoren

gesloten
van vrijdag 11 juli t/m vrijdag 25 juli a.s.

Gedurende deze periode worden geen materialen
bezorgd.

Voor het afhalen van goederen zijn onze magazijnen
geopend van 7.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
16.30 uur. Zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur.

B.V. H.C.I.
BOUWMATERIALEN — BETONFABRIEK — HENGELO G.

Wij willen u graag helpen en adviseren bij het
maken van uw keuze.

TOUWTREKKEN
OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN VORDEN
op 9 en 23 juli
Ploegen van 5 personen
Aktieve NTB-leden niet toege-
staan

Opgave vóór 5 juli bij R. Pelgrum, Ham-
minkweg 4, tel. 1267; H. Brummelman, tel.
6713.

conconiMfi
'Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

DANSEN

6 juli

S I L V I O

naar
prijzen
die u
lijken...

icKliel en mode
/choolclermciA



UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

KEURSIAGER
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting! // goeie slager

Donderdag: Varkenslappeii

Vrijdag:

500 gram

De hele
week: Stoofrollade

Riblappen

DOORREGEN
500 gram ...

MALS
500 gram ...

Varkensrollade ?0°°""
GB<.

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEBRADEN GEHAKT
150 gram

PALINGWORST
150 gram

PEKELVLEES
100 gram

MAGER GEROOKT SPEK
100 gram

Nasi of bami

Maandag: Hamburgers
500 gram

Woensdag: 500 gram 250
1000 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dat smaakt, dat ovenverse brood van de Warme Bakker Hartman.
Deze week Hartman's specialiteit: ^

Krentebrood heerlijk vers 278

VAN ONZE BANKETBAKKER
Aardb.roomvla van 365 nu

Mandarijnrondjes van215nu

318
189

Mooie bloemkool Hollandse 118

Chequita bananen kilo 128

Komkommersch.

Spitskool

Mooie paprika's

Netje •troenen

GESNEDEN
500 gram ..

GESNEDEN
500 gram ..

HOLLANDSE
2 stuks

a 4 stuks

Maandag en dinsdag:

Rabarber kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

Kassakoopje 2 pakjes Petit Beu r re onze prijs

Raak sinas
1/1 liter
van 115 nu

LONDON TONIC
van 145 nu

SHERRY
Pedro de Ravela

LEEUWENZEGEL MARGARINE
van 67 nu

UNOX ROOKWORST
van 219 nu

Halfv. koffiemelk
VIVO 1/1 liter
van 196 nu —

VIVO LUIERS
30 stuks van 398 nu

VIVO GEBROKEN SPERCIEBONEN
van 109 nu

VIVO APPELMOES
1/1 litersblik van 110 - onze prijs ...

VIVO AUGURKEN
1/3 pot van 119 nu

CALVESAUZEN 4 soorten
van 230 hu .

CALVE PINDA SATESAUS
van 206 nu

DIEPVRIES
IJslollies
8 stuks nu

Kippesoeppakket
500 gram

Ms
literbeker

DUYVIS FONDUEMIX 5 smaken
onze prijs

GROTE ZAK HOUTSKOOL
onze prijs

EDET CLOSETPAPIER
wit of gekleurd van 185 nu

VRUCHTENWIJN 3 smaken
1/1 liter

Unox groentesoep
EXTRA GEVULD
van 235 nu

10 METER DROP
zak van 135 nu

PRINCE FOURRE Parein
van 159 nu

GROTE ZAK ENGELS DROP
van 135 nu

Koffer Fakt
normaal 660
nu slechts 495

GEVUIDE KOEKEN
4 stuks van 130 nu ..

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 5 juli

KNORR Groente of Kippesoep van 78 nu 59


