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Permanente expositie
Keramische vormen en potterie van Will en Bert
Colenbrander vindt u in galerie Het Muldershuus,
te Vorden. Het echtpaar Golenbrander heeft hier
ook hun atelier gevestigd. Het werk van de Colen-
branders wordt permanent geëxposeerd.
Will en Bert Colenbrander geven de voorkeur aan
het maken van steenigoed. Dit is een alledaags woord
voor een zeer rijike en niiet zo eenvoudige techniek
n .il. het „bakken" bij een temperatuur van 1300 gra-
den Celsius. Tijdens dit lastige proces onttrekt zuur-
stof waardoor zeer verrassende stippel- en kleuref-
fekten in het glazuur ontstaan.
Het gaat bij Bert Colenbrander niet alleen om de
vorm vavn de keramische werken, maar meer om
de afwerking in details. Van Wiill Golenbrander zijn
de mysterieuze bolvormige groeisels. Al met al is
het leuk om eens een kijkje te nemen in Het Mul-
dersfauus.

Touwtrekken
Voor de eerste ronde touwtrekken om het kam-
pioenschap van Vorden kwamen 13 ploegen aan de
start. Er waren twee poules gemaakt.
De uitslagen waren: poule A: 1. Delden l 6 pnt.; 2.
Bard nik 5 pnt.; 3. KI. Hekkolder l 3 pnt.; 4. v.v. Vor-
den l 3 pnt.; 5. Vivo Super Jansen l 3 pnt.; 6. KI.
Hekikekler 2 l pnt.; 7. Delden 2 O pnt.

Poule B: 1. Delden 3 5 pnt.; 2. KI. Hekkelder 4 4
pnt.; 3. KI. Hekikelder 5 3 pnt.; 4. KI. Hekkelder 3
2 pnit.; 5. Vivo Super Jansen 2 l pnt.; 6. v.v. Vor-
den 2 O pnt.

De VVV Vonden had dit georganiseerd in samen-
werking met de Touwtrekvereniiging Vorden. De
heer Th. Eek h and fungeerde als scheidsrechter.

Volgende week woensdag zullen de beide eerste twee
ploegen strijden om het kampioenschap van Vorden.

Gezelligheidstocht
voor bejaarden
Evena l s ;>udrre jaren organiseert het Bejaardenco-
niité weer een gezelligiheidstoclit voor bejaarden.
Deze tocht, die zal plaatsvinden op woensdag 27
augustus a.:s., gaat dit jaar naar Drente, waar on-
der meer de dierentuin in Emmen zial worden be-
zichtigd.

Het comité hoopt dat vele bejaarden de tocht zul-»
len meemaken. Voor opgave en kosten zie adverten-
tie in dit nummer.

VW Vorden
aktiviteiten
Onder leiding van oud-burgemeester de heer A. E.
van Arkel reden vorige week 96 en deze week 110
personen de a chtk a stel e n tocht per fiets mee.
23 mensen deden mee aan de avondwandeling door
de omgeving van Vonden die geleid wend door de
gemeentebode de heer Brunnekreeft. Voor de be-
zichtiging van kasteel Vorden, die opengesteld is
voor het publiek, bestaat een enorme belangstelling.

VW 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. Ba-
rink telefoon 1274 - Kuypers telefoon 1393
en Tragter telefoon 1256
Donderdag 17, vrijdag 18 en
zaterdag 19 juli
GROOT LUNAPARK MET GEWELDIGE
ATTRAKTIES ! !
Donderdag 17 juli tevens Braderie
Zaterdag 19 juli: ^^
Dolidrieste gekostumeende iBrtlxd wedstrijd
tussen de karnavalsver. Hoest Meug'lijk uit
Heiiigelo en De Deurdrajers u'it Vorden-Kra-
neuburg. Het spektakel begint om 19.00 uur
op het terrein naast het gymnastieklokaal aan
de Nieuwstaxl te Vonden.
Dinsdag 22 juli:
Staring-avond in de WiUlenlx>rch
Woensdag 23 juli:
Finale touwtrekken

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Mar tij n, z.v. G. Dimmendaal en G. Wol-
sink.

Ondertrouwd: H. Blferink en G. Lenselink.

Gehuwd: H. B. M. Schoemaker en C. M. Humme-
link; J. A. Maissan en H. J. Vreeman.

Overleden: H. Vlogman, oud 73 jaar; H. M. Lense-
Mnk-Enterman, oud 87 jaar; G. Lettinga, oud 71 jr.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST

Zondagavond 20 jul i wordt er in de Gereformeerde
Kerk een Interkerkelijke Jeugddienst gehouden met
als thema: „Ontmaskering der Machten". Dit naar
aanleiding van de 10 plagen van Egypte.
Voorgangster zal zijn da. Th. Barnard uit Barchem
en ei zal gezongen worden met ongel en trompet-
begeleiding.
Na de dienst is er gelegenheid om siamen van een
heerlijk kopje koffie te genieten en na te praten
over het onderwerp. Komt allen. U bent van harte
welkom.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

De volgende goederen/idiererr zijn als gevonden op-
.1 :111 lu-i Rayonbureau der Rijkspolitie te

Vorden: ^^

kinderf ietsüasj e, schakelarml^Bl, bankbiljet, biblio-
theeboek, draagbare radio, lundersandaaltjes, por-
temonnee, hondje, bedelarmbandje, schooltas, kin-
derjasje, beuigelzaag, zonnebril, huissleutels, regen-
jac, groene paraplu, gymschoen, fototoestel en een
wit damesvesit.

GEMEENTEMEUWS
Telefoon gemeentehuls 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. Vunderlnk: 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

Het onderwerp voor deze week is:

Basisstructuurplan Openluchtrecreatie voor de ge-
meenten Hengelo, Ruurlo, Vorden en Zelhem.

In zi jn vergadering van 24 juni 1975 heeft de ge-
meenteraad vastgesteld de Basisstructuur Open-
luchtrecreatie voor de gemeenten Hengelo, Ruurlo,
Vorden en Zelhem, voorzover dit plan betrekking
heeft op het grondgebied van de gemeente Vorden.
In het kont zal nu getracht worden een overzicht te
geven vian hetgeen hieraan voorafgegaan is.
Heit ontwerp van de Basisstructuur Openlucht-
recreatie voor de gemeenten Hengelo, Ruurlo, Vor-
den en Zelhem, heeft met ingang van 31 oktober '74,
gedurende één maand op de gemeentesecretariën
van de bovengenoemde vier gemeenten, voor een
ieder ter inzage gelegen.
Gedurende de genoemde termijn van ter visie lig-
ging kon een ieder tegen het ontwerpplan in zijn
geheel, dan wel tegen onderdelen daarvan, schrifte-
lijk bezwaren indiiencn. Alle reclamanten zijn in de
gelegenheid gesteld hun bezwaarschrift mondeling
toe te lichten. Van deze mogelijkheid is veel gebruik
gemaaikt.
Het overleg over de projektie van de provinciale
weg nr. 57 heeft geleid tot een informele afspraak
om /ich gezamenlijk te gaan beraden over de ont-
wikkeling van de basisstructuur voor de openlucht-
recreatie in de gemeenten Hengelo, Ruurlo, Vorden
en Zelhem. In april 1969 werd in principe besloten
om tezamen een plan voor de recreatieve ontwikke-
ling in deze gemeente te doen opstellen.
In november 1969 kwam een discussie-kaart gereed.
Op deze kaant waren aangegeven de in de gemeen-
ten levende plannen en denkbeelden over de recrea-
tieve ontwikkeling. Vervolgens werd het onder/oek
ter hand genomen naar de mogelijkheden van het
'gebied, alsmede wenden de aanwezige ontwikke-
lingen geïnventariseerd.
De gemeente Vorden trad in mei 1970 toe tot het
reci oatieberaad; deze gemeente werd eveneens bij 't
reeds vermelde onderzoek betrokken.
Ten behoeve van de verdere plan-ontwikkeling was
het nodig om ook een inventarisatie van de menin-
gen van belanghebbenden te doen plaatsvinden. Op
basis van deze inspra;i:k is het. plan verder opge-
bouwd. Hoorzittingen zijn gehouden voor de navol-
gende groeperingen en belanghebbenden:

1. de landgoed- en boseiigenaren;

2. de plaatselijke VW's en de stichting Streek
WiV-Aohtertioek;

3. de besturen van de ruitersportorganisatiies en de
manegehouders;

4. de besturen van de winkeliersverenigingen, de
houjders van campings en bungalowbedrijven, de
horecabedrijven, de Recron en de Nederlandse
Kampeerraaid;

5. de gemeentebesturen van Gorssel, Lochem,
S teender en, Warnsveld en Zutphen;

fi. de georganiseerde landbouw.

In een later stadium is het overleg voortgezet met
eniige groeperingen van belanghebbenden en drie
werkgroepen, t.w. van de agrarische sector, van de
landgoedeigenaren en de landelijke ruiterverenigin-
gen. Met de resinltaten van deze inspraaik-bijeen-
komsten is zoveel mogelijk rekening gehouden.
De via deze inspraak verkragen gegevens werden ge-
catalogiseerd en verwerkt in het onderzoek. Bij de
uitwerking van de basisstructuur kunnen deze ge-
gevens opnieuw gehanteerd worden.
Teneinde meer inzicht te verkrijgen in het funktio-
neren van de landgoederen in het recreatief gebeu-
ren werd daarnaar ook een onderzoek ingesteld.
Aan dit onderzoek bestond des te meer behoefte
omidat de landgoederen door oppervlakte, aantal en
kwaliteit liet landschap in vier gemeenten sterk be-
heersen. Na het tot stand komen van het ontwerp-
basiisstruatuur is er met een groot, a a n t a l instanties
en groeperingen overleg gevoerd.

Op 11 feibrari 1972 is het ontwerpplan officieel ge-
presenteerd in Hotel Leemreis te Hengelo Gkl.
Vervolgens is het overleg begonnen met de betrok-
ken instanties en grot-pc-i- ingcn, zu/lks op basis van
het gepresenteerde ont worpplan. Eerst toen kwamen
veel problemen aan de Oppervlakte, die in de agra-
rische groeperingen leefden. Naar aanleiding hier-
van werd de studie -commissie landbouw, landgoed
en recreatie ingesteld, bekend als de commissie Q.
Als doelstelling kreeg deze commissie het onder-
zoeken van de mogelijkheden om te komen tot har-
monisering van meningsvorming met betrekking
tot de relaties lussen landbouw, veeteelt en land-
goed c-iuT/ijids en d-;- recreatie anderzijds, kortom de
nieuwe gedachten -on t wikkeling over de landinrich-

Tijdens de behandeling van het ontwerpplan in de

gemeenteraden van de vier betrokken gemeenten
bleek vooral grote bezorgdheid te bestaan over de
ontwikkelingen in de agrarische sector.
Hierover werd uitvoerig gesproken in de commissie
Q. De conclusies van de commissie Q kunnen als
volgt worden samengevat:
„Het is uiteraard niet mogelijk een uitgebreid ver-
slag te geven van het resultaat van de genoemde be-
sprekingen. Kortheidshalve kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:

1. Alle leden hebben het overleg zeer op prijs ge-
steld.

2. Aangezien het een facetplan betreft, dient nog
nadere belangenafweging plaats te vinden, waar-
voor voortzetting van het overleg wenselijk wordt
geacht. De commissie gaat er daarbij vanuit dat
een procesmatig ontwikkelingsplan zal worden
opgesteld.

3. De commissie is van mening dat versnippering
van agrarische gebieden door verspreide zand-
wiinniig voorkomen dient te worden, waarbij een
aantal leden een situering daarvan in de primai-
re recreaitie-ontwilkkelingszones voorstaat.

4. In aans lu i t ing op het onder 2 genoemde punt
wordt het op prijs gesteld bij aanvragen voor
recreatieve ontwikkelingen in secondaire zones
als commiissie te worden gehoord".

De werkgroep recreatieberaad heeft een gesprek ge-
had met de voorbereidings- en begeleidingscommis-
sie van de ruilverkaveling Ruuirlo, alsmede met de
voorbereidingscommissie van de ruilverkaveling
Hengelo-Zelihem. Ook de leden van de commissie
Q hebben deze besprekingen meegemaakt. Hierin
is diuideli j ik gebleken, dat de structuurplan van de
4 gemeenten de genoemde ruilverkavelingen niet in
de weg staat.

Overigens dient opgemerkt te worden, dat dit plan
werd gemaakt om voorbereid te zijn op een even-
tuele druk in de recreatieve sfeer. Dit plan heeft
niet de bedoeling om recreanten te loikiken. Mocht
de in het onderzoek becijferde toename van dag- en
verblijfs-recreatie uitblijven c.q. beduidend minder
zijn dan genoemd, dan zal er nauwelijks iets van het
plan ten uitvoer gebracht behoeven te worden.
In het geval deze toename aan recreanten er wel
zou komen, dan biedt dit plan een bestuurlijke op-
lossing.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 20 juli: 10.00 uur ds J. Veenendaal (Heilige
Doop); 19.00 uur Intenker.kelijike Jeugddienst in de
Geref. Kerk, mej. ds. Th. Barnard, Bardiem

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 20 juli: 19.00 uur Interkerkelijike Jeugd-
dienst, mej. ds. Th. Barnard, Barchem

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. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel. 1277.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzuster» 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 geschieden 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.

STANKMELDINGSNUMMER
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 14-17.30uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uui
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.

Z I L V E R W I T CDBTLSTAAI .



SU PER-SLAGERIJ
Hamburgers

Gelderse schijven

Boomstammetje

Malse riblappen

Runderstooflappen

Wiener Schnitzel

Ossestaart

3 stuks

3 stuks

gevuld
plm. 400 gram

500 gram

500 gram

gepanneerd
100 gram NU

500 gram

ALLEEN DINSDAG:

Fijne verse worst

of saucijzen 500 gram NU

Vleeswaren
Berliner
Lever

Boterhamworst

Bacon
Boerenmetworst

198
198
348
588
488
118
228

248

DIEPVRIES-VOORDEEL
Spinazie

Nasi-Goreng

Bami-Goreng

Vissticks

Patates Frites

kilo

SUZI WAN
600 gram

pak a 10 stuks

kilo .

nu

Alles zolang de voorraad strekt

69
89
89
149
119

m
Perziken

Malse sla

Tomaten

Grote bloemkool

Granny Smith

Aardappelen

WltfTÏ/fltft

2 kron .

500 aram

oQf stuk

fijne handappel

nieuwe
1V-2 kilo

225
98
89

128
248
198

149
269
269
149
149
345

MAGERE

Vanille of
chocolade vla

literpak

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

Komkommers

Speklappen
2 stuks .

MAGERE
500 gram

DINSDAG

Tuinbonen kilo

Schouderkarbonade 500 gram

WOENSDAG

Andijvie
Vleesgehakt

kilo

500 gram

108
198

79
398

89
238

A&O GRAAG TOT
* VAKANTIE VOORDEELTJES

VeldkruÈdenshampoo^1" van 4,35 voor

Haarspray

Deodorant

PROSET
per bus

Badfris

Shampoo

REXONA
flacon van 6,75 voor

ANDRELON
van 6,95 voor .

SUNSILK
flacon tijdelijk

325

398

575

595
325

WASVOORDEEL
Omo Zeeppoeder draagkarton

Sunlight Bontkracht draagkarton

Sunil

Wasverzachter

draagkarton

groot
COMFORT
flacon van 2,69 voor

675
750
725

1650
219
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Appelsientje
PUUR SINAASAPPELSAP

Vermouth

fles van 4,95 voor

Oude Jenever

fles van 16,95 voor

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter

Jarbin Liqueur

Framb.-brandewijn

Cazador sherry

grote fles van 9,45 voor

halve fles van 5,85 voor

MED. DRY
per fles NU ,

1495

998

695

795

495

425

UW
UIT ONZE BROODBOETIEK *

Appelcaketaart

Tompoucén

van 3,35 NU

doos a 4 stuks

289

225

Bloemen en Planten
Gladiolen

Rozen

pracht bos voor

per bos

165
149

ZOETWAREN VOORDEEL
Gevulde koeken

Koffiekoékjes

Platte ijsbonbons

Milky Way

Meterdrop

Koetjes repen

pak a 6 stuks .

VAN DOORN
per pak

oer zak

pak van 1,35 voor

van 1,35 voor

pak a 8 stuks .

139
98

119
98

109
89

A&O

Olvarit blauw IQ
allo cm^l^on r»r»tif» vfln 0.91 VOOr •alle smaken, potje van 0,91 voor

Roosvicee CASSISMIX
van 4,35 voor 389

Heinz Witte bonen in tomatensaus, literblik 169
Weense worstjes UNOX

blik van 1,69 voor 139
Cu-Co Beschuit pak a 2 rol 98
Bokkepootjes heerlijk koekje, per pak 98

l

A&O Drink
literfles NU 79
Krings Appelsap grote fles 69

Lim. siroop
sinaasappel of framboze^^Der fles 119
E10 Speciaal* SINAS, fles van 1,48 voor ... 129
A&O Macaroni 500 gram 85
Komkommerschijven 3/4 pot NU 59
Pofferfjes-Mix KOOPMANS

per pak 129

Bona
kuipje 500 gram

Advokaat Onze bekende
Twentse Hoen, grote fles ... 398

Bellefort Rouge - Vin rose - Yin blanc
van 4,95 voor

Cheerio
Abricot of citron
per fles van 3,95 voor 298
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Donderdag is het zover - Vanaf 17 juli 1975

'n Grandioze opruiming met verrassend lage prijzen bij
HARMSEN VORDEN

GEWASSEN GRINTTEGELS
afm. 40 x 60 cm
Afgehaald nu per stuk v.a.
Bezorgd 4,15

3,50

BETONNEN SIERBLOKKEN

afm. 30 x 30 cm

Afgehaald per stuk 3,-

UITNEEMBARE HOUTEN GARAGES, kant en klaar aan schotten gele-
verd, kompl.met kanteldeur, afm. ± 3.00 x 4.80 m, NU slechts
Levertijd plm. 2 a 3 weken

Duizenden

Wand- en vloertegels
uit voorraad leverbaar
Tijdens de opruiming extra goedkoop!
Prachtige wandtegels nu vanaf ... 0,30
Prachtige vloertegels per m2 v.a. 14,50

Vele restant partijen
nu tegen ongelooflijk LAGE PRIJZEN!!

Wij hebben plm. 100 soorten wandtegels
in voorraad en plm. 80 soorten vloertegels

Tijdens de opruiming op alle wandtegels
bij afname van minimaal 500 stuks

15% korting
Uitgezonderd speciale aanbiedingen

Canadees watervast

Multiplex
veel goedkoper dan planken!
Zeer geschikt voor schuren, loodsen, stal-
len, silo's enz. enz.
Het z.g.n. Douglas fir
1-zijdig geschuurd, plaat afm. 122 x 244
Dikte 10 mm nu per m2 10,—
Dikte 13 mm nu per m2 13,—
Dikte 16 mm nu per m2 16,—
Dikte 19 mm nu per m2 19,—
Op volle pakketten geven wij graag een
extra korting!

Print wandbekledings-
platen
in verschillende prachtige houtdessins,
behoeft niet gelakt te worden.
Afm. 122 x 244, per plaat slechts ... 24,80
Afm. 122 x 274, per plaat slechts ... 29,80

OOK TIJDENS DE BOUWVAK-
VAKANTIE ZIJN WIJ OPEN !!

van goede kwaliteit, afm. 125 x 250 cm
Dikte S mm per m2 4,06
Dikte 10 mm per m2 4,86
Dikte 12 mm per m2 5,75
Dikte 18 mm per m2 7,30

Bij ons komt u niet voor verrassingen
te staan, alle prijzen zijn incl. B.T.W.

OPGELET: eenmalige partij

wit 2-zijdig geplastificeerd spaanderplaat
dikte 18 mm, plaat afm. 210 x 260. Bij af-
name van volle platen per m2 slecht 14,—
Uitermate geschikt voor het maken van
meubels, schappen, keukens, kasten enz.

Spaanse barkrukken
met biezen zitting,
in blanke uitv. p. stuk
4 stuks voor slechts ..

22,75 85,-

in frisse kleuren, groen, rood, wit en blank.
Zeer geschikt voor keuken of terras.
Gemakkelijk op te bergen 10(1
4 stuks NU IUU,-

Keuken wandkasten
met schuifdeuren
Bijna nergens meer te koop!
Geheel witte uitv., 100 cm br. QA CQ
Opruimingsprijs wt5%Jv

Voor de liefhebbers

Prachtig keukenbuffet
in de houtkleur mooi eiken, 100 cm breed,
economische indeling.
Geen 349,—, maar voor de op- OAQ .
ruimingsorijs van slechts fct^j
Beperkwfc/oorraad plm. 50 stuks

4
 ^^— JL .Roestvrij stalen

Aanrechtbladen
2e keusJV
zelf uitzoeken 98-
KEUKENBLOCS alles 1e klas kwaliteit
kompleet met r.v.s. wafelblad

100 cm lang, van 290,— nu 240,—
150 cm lang, van 485,— nu 415,—
170 cm lang, van 508,— nu 428r—
180 cm lang, van 549,— nu 459,—
200 cm lang, van 621,— nu 521,—
220 cm lang, van 684,— nu 570,—

Tijdens de opruiming
op alle keukenblocs, aanbouwkeukens,
keukenbuffetten

5% korting
WIST U dat wij keukens ook plaatsen,
inclusief alle voorkomende timmer- en
metselwerken? Vraag eens offerte!

Uit de toonzaal nog enkele aanbouwkeu-
kens met belangrijke kortingen, zowel in
duropal uitvoering als in eikehout. (Dit
moet u gezien hebben).

In onze toonzaal staan plm. 20 verschillen-
de keukens opgesteld!

Philips AFZUIGKAP van 325,— nu 198,—
Atag AFZUIGKAP van 385,— nu 237,—

Tijdens de opruiming op alle
KOELKASTEN EN DIEPVRIESKISTEN

10% korting
Wij voeren het grote merk ESTA

Sanitair
bij ons te kust en te keur
Speciale aanbieding:
BADKUIP (mosgroen)
70 x 170 cm, van 265,— nu 210,—
Wastafels vanaf 47,60
Mengkranen bij ons 57,50

Open haarden
alle maten en modellen

Garage kanteldeuren
Vele maten geheel voorge-
monteerd. Thuis bezorgd 338-

Aluminium ladders
NU uiterst voordelig
Dubbele opsteekladders:
2 x 1 0 sporten 192,—
2 x 1 2 sporten 248,—
2 x 1 4 sporten 268,—
3 x 9 sporten 280,—

Op alle BEHANG
25% korting

(Dat voorradig is)

Voor de liefhebber
EAK SCHRIJFBUREAU
cht beschadigd 100,—

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

DOE HET-ZELF CENTRUM - KEUKENCEN-
TRUM - SANITAIR- EN TEGELCENTRUM -
TAPIJTHAL

HARMSEN VORDEN
Schoolstraat 6-8 Telefoon 05752-1486

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

Grandioze opruiming
in COUPONS

Confectiebedrijf

Lammers
Zutph'ensewag 29, Vorden

SUPERBENZINE
95,8 cent
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

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

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

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Kunstgebitten-reparatie

Drogisferij
TEN KATE

Zutphenseweg 2
Telefoon 2219

Vorden

Te koop: plm. 30 are rog-
ge, Briefjes in te leveren
18 juli 's avonids 8 uur bij
J. KI. T'tessinik, Almense-
wog 54, Vorden.

D'e Kath. Stichting St. An-
toniiussdiolen vraagt per
15 augustus a.s., belang-
stellenden, die de nieuwe
R.K. geïntegreerde kleu-
tenbasissohool te Vorden
in de avonduren willen
^hoonmaken. Geïnteres-
seerden kunnen zich op-
grven bij de secretaris
van voornoemde stichting,
Het Vaarwenk 10 te Vor-
den, telefoon 1891.

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20
Telefoon 085-422442

— Arnhem

verzekeringen
Verzorgt gaarne voor u de volgende

A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze mspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 . Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN
in café Eskes, Dorpsstraat

Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest
Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

van woensdag 16 juli tot en met
zaterdag 19 juli

KLUVERS'
voeder en vissport

ZUTPHENSEWEG 41

Onze herensalon
is wegens vakantie

GESLOTEN
vanaf 25 juli t.m. 11 augustus

Kapsalon

G. J. Heersink
Vorden - Telefoon 1215

»V»V»»»«»»« «JO »

Vrijdagmorgen

op de kermis

VISVERKOOP

H. Hartman
Warnsveld

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 20 tot en met 26 juli

Levensmiddelenbedrijf

Heeft u ze al geproefd!

Onze heerlijke

Roombroodjes

Koffiebroodjes
en

Deense vlinders
't Is een traktatie !

Tijdens de braderie

ROZIJNENBOLLEN

Uw warme bakker

OPLAAT
Dorpsstraat



Donderdag 17 juli 1975

2e jaargang no. 10 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
a.s. Donderdag 17 juli
begint onze grote

EIZOEN-
OPRUIMING

400 breed, gelegd vanaf

Slaapkamertapijt
400 breed, gelegd per meter vanaf

87,-

49,-

Diverse grote en kleine

COUPONS - SPOTPRIJZEN

Restant tegels
Ie keus nu voor

Zwaar eiken bankstel
vanaf

Bij de tijd

Hoekcombinatie
3-2-1-zits bankstel

p s
1495,-

1150,-

Enkele complete

Slaapkamers
met bovenbouw, van 1350,— voor

995,- Als klap op de vuurpijl

2-zits bank
reeds vanaf 298,-

Draaikapstokken
per stuk nu 65,-

Matrassen diverse prijzen
mooi van kwaliteit en afwerking (BEKEND MERK)

OP ONZE TEXTIEL-AFDELING ONGEKENDE LAGE PRIJZEN !

%omnginrichting eiftextiel

Modern echt leren
BANKSTEL
U MOET HET ZIEN !

1850,-
En modern
zwart essen

WANDMEUBEL
voorzien van t. v. -vak, bar en laden nu

725,-
U KOMT TOCH OOK !

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VERLOTINGSMARKT
VRIJDAG 18 JUL11975

UITKNIPPEN EN IN
DE BUS DEPONEREN

JST« 7754

Alleen

dit nummer

in de bus!

Op de a.s. vrijdag te houden verlotingsmarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met
het nummer meebrengen, dingen mee naar één van de
waardevolle prijzen, door het bestuur beschikbaar gesteld
voor de bezoekers van deze verlotingsmarkt.

De prijzen zullen precies 11.00 uur door de voorzitter
worden uitgereikt.

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT

IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN
Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de
markt en deponeer het nummer welke in het kaderlijntje
staat, in de op de markt aanwezige bus.

JST' 7754

Nog veel koopjes in onze opruiming
o.a.:

Heren-
werkschoenen
nu 25,-
Renate sandalen
nu 25,-
Piëdro schoenen
nu 30,-

Wullink

Cristall schoenen
vanaf 49,95

Durea schoenen
vanaf 49,95

Damesmuilen
vanaf 15,~

KIJK EERST BIJ

Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Caravan stalling
in loods bij Lindense
molen. Te bevr. Linden-
jeweg 25 en 27, Vorden.

Velen zien

uw etalage

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

duizenden

zien uw

advertentie

AUaaoortan
bouwmaterialen In

staan» kunststof atc*
Grote kollaktle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegel* en
pla vulzen: duizenden

mogelijkheden
Openhaarden.

kolen/hout/
atektftoeh/gas.

voor vloer, muur dak
of ramen.

Tuhiartikaton:
bloembakkan,
benken, vijvers,

tegels, patloblokken
eto.

Plaatmaleilalen In
boaird.glps.irva,

eebest etc.
Voor da agrarische

| saktor batonroostars.
voederbakken etc.

Zand» grint, cement.'
Dakbedekklnge-

materlalen: pannen.
platen, rubberrold.
Badkamarlnrlch-

T OffvQlfMMf
handgemaakt.

Ook gedurende
de bouwvak-
vakantie is onze
showroom
geopend:
dagelijks van
9-16 uur
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Rabobank Q Vorden
*-Ji V* m ** • *̂ ̂ ^ • •

Creditrente:

Debetrenfe:

debenkvoorfedereen

De daling van de rente op de geld- en kapitaalmarkt
is voor het bankbestuur aanleiding geweest om de
rentepercentages opnieuw te bezien.

Vanaf l augustus 1975 gelden de volgende tarieven:

Spaargelden:
direct opvraagbaar ......................
6 mnd. opzegging ....................

12 mnd. opzegging .................... 6
24 mnid. opzegging .................... 7
5 jaar vast ............................ 8
Spaarpremieboekje ....................
Grijp 5 ................................ 6
Zilvervloot ............................ 7
Greditsaldi in rekening courant ..........
Priivé-rekeningen
(rentegevend max. ƒ 10.000,-) ............ 1 14%

Debetsaldi in rekening courant 9
Hypotheken 9
Leningen met andere volwaardige zekerheid 9
Leningen met onvolwaardige zekerheid

%
%
%

%

%

en dit
verstaan
wij onder

opruiming

ZWEMBROEKEN vanaf 0,75

SHIRTS vanaf 7,50

BADPAKKEN vanaf 2,—

SPORTBROEKEN vanaf 1,25

SHIRTS vanaf 3r50

TURNPAKJES vanaf 5,75

SOKKEN vanaf 0,80

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

n

\

ERRES 90 LITER
BARKOELKASTJE
Voldoende ruimte voor
alle mogelijke dorst-
lessers. Fraai uiterlijk.
Te plaatsen in elke
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,-

l
l
l
l
l
l
l
t

l

l
l
l
l
l
l
l
l

Mout
tarvo-brood

V A "J

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

ASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

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
ƒ 25.000,-; 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

Grensweg 8 -ZIEUWENT (Gld.)
Telef. 05445-348 (ook 's avonds)

W VORDEN
Vrijdag 18 juli 19.00 uur

BEZICHTIGING PINETUf
LANDGOED DE BELTEN

Opgave bij VVV-kantoor Vorden, tel.

van 21 juli t.m. 9 augustus

Maar onze

radio- en
t.v.-service
gaat gewoon door
U kunt hiervoor bellen van
8.30 tot 10.30 uur,
telefoon 05750-13813

Fa. BREDEVELD
Weg n. Laren - Zutphen - Tel. 13813

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 wel 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)

Het Bejaardencomité
organiseert weer een

GEZELLIGHEIDSTOCHT
op woensdag 27 augustus a.s.

Wij maken er weer een gezellige, rustige dag van,
met als hoofddoel Emmen in Drente, waar het
prachtige dierenpark wordt bezichtigd.
Kosten ƒ30,— p.p. alles inbegrepen (lunch, diner,
reis)
Vertrek 9.00 uur vanaf het Marktplein

Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij: Sig.m<ag. Eijerkamp, telefoon
1386; Sig.mag. Hassink, telefoon 1332; Sig.mag. Boersma, telefoon
1553.

Door aanschaf zandzuiger zijn wij in staat te leveren
tegen scherpe prijzen:

SCHERPZAND
(spuitzand)

vanaf zandput Vorden
zand voor: ophoging, aanvullingen, straatzand;
tevens geschikt voor gladheLdsbestrijdiing.
In elke hoeveelheid gebracht.

Ook het adres voor bouwmaterialen:
o.;i. banden, tegels, stenen zowel gebruikt als nieuw,
p.v.c.-buizen en hulpstukken, p.v.c.-kolken en
betonkolken, betonbudzeu in divers-e diameters,
zowel gebruikt als nieuw

DOSTAL b.v. aannemingsbedrijf
VORDEN - TELEFOON 05752-6691-6885

Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

DANSEN

20 juli

Lemon five

Sensationele

u weet wel van DOE-HET-ZELF

met krakende prijzen!
GORDIJNSTOFFEN en VITRAGE
tegen marktprijzen
DEURMATTEN alle maten
DEKENS nu per stuk 29,75
TAPIJTTEGELS 40 x 40 cm 3,95
SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed, nu per str. meter 44,—
WOLLEN TAPIJT
380 breed, per str. meter 100,—
WOLLEN SHAGTAPIJT
400 breed, per str.* meter 145,—
VINYL OP VILT
200 breed, nu per str. meter 13,—
DECALON
vergelijkbaar m. Novilon, p. str. m 33,—
en natuurlijk VELE, VELE COUPONS

Tapijthal HARMSEN Vorden
Schoolstraat 6 - Het Hoge 34 - Telefoon 05752-1486



Allen hartelijk, dank, die
ons vijftigjarig; iiuwelijks-
feest tot een onvergetelij-
ke dag hebben, .gemaakt.

E. Ruesirik
H. E. Ruiesink-

Poorüerman
Vonden, juli 1975
de Horst 7

Voor uw medeleven die
wij mochten ontvangen
bij het plotseiiing overlij-
den van onze lieve zoon,
broer, zwager «en oom

Ben

betuigen wij u allen onze
welgemeende dcink.

Uit aller naam:
fam. Berenidsen

Vorden, juli 1975
Enzeninckweg 14

Voor uw belangstelling
en heit medeleven onder-
vonden tijdens de ziekte
en na het overlijden van
mijn lieve man

Gerrit Hendrik
Kreunen

betuig ik u allen mijn
welgemeende dank.

R. G. Kreunen-
Bannink

Vorden, juli 1975
Insulindelaan 8

Café
Lettink

is

gesloten
van 21 juli
tof 28 juli

Alleen tijdens
onze opruiming

Speciale
aanbieding in
100% WOLLEN
KARPETTEN
140 x 200

voor de prijs van
ƒ95,—

WIM POLMAN B.V.
Dorpsstraat 22 - Vorden

Te koop: i.gvst. verkeren-
de 2e hands terrasstoelen.
Heko, tel. 05752-1309.

Te koop: hooigras. Brief-
jes inleveren tot 20 juli.
J. J. Spithoven, Reeoord-
wieg G, Vorden.

Te koop: honing. G. Sloot
Insuilirudelaan 36.

Te koop: ooi- en ram-
kimmeren van de beken-
de ram A 311. B. Barge-
man, Wilmerinkweg l,
Vorden, tel. 1558.

Te koop: plin. 2 ha rogge
(iHamelandweg). Briefjes
voor a.s. zaterdag 19 juli
14.00 uur bij A. Hartman,
Wilidenborchseweg 4,
Vorden.

Gratis af te halen: jonge
jxjesjes. Zents, Larense-
weg 3, Vorden.

Te koop: g.o.h. 4-pdts
gasstel. Pastorieweg 29,
Vorden.

Het juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

vloerbedekking

en

woningtextiel

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

Te koop: z.g.a.n stereo-
radio en 2 boxen. Het
Kerspel 16, Vorden.

Dames
denkt u aan de

OPRUIMING
^Fantastische koopje

in de confectie-afd.

Confectiebedrijf

Lammers
Zutphenseweg 29, Vorden

Dankbaar en iblij hopen wij op zaterdag 19
jiuili met onze kinderen en kleinkinderen ons
40^jarig huwelijk te herdenken.

J. R. SCHOENAKER

en

H. J. SCHOENAKER-HOLTSLAG

Vorden, juli 1975
Ruiurloseweg 41

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-rest.
„'t Wapen van 't. Medler", Ruurloseweg 114,
Vorden.

Heden is van ons heengegaan door een nood-
lottig ongeval, onze lieve vader, schoonvader
en opa

Hendrik Jan Barink

weduwnaar van G. F. B a ank

in de leeftijd van 62 jaar.

Rust in vrede.

Lochem:

Hengelo (Gid.):
Vorden:

Gaanderen:

Brummen:

Vorden:

Hengelo (Gid.):

Lochem:

Vorden:
Ede:

Vorden, 11 juli 1975
Het Hoge 17

G. H. Barink
M. Barink-Battink
H. J. W'Ullink-Barinik
D. Voortman-Barink
T. Voortman
H. Nijihuiis-Barink
J. Nijiiuiis
J. Barink
T. Barinknde Pee
F. Barink
T. Barink-Hummelink
G. Nijman-Barink
G. Nijman
A. Golstein-Barinik
W. Golstein
H. Barink
A. Barink-Wentink
W. Barink
R. Barink-Teunissen
J. Barink
H. Barink
J. Barinik-Klöosters
en klei n/kinderen

De begrafenis heelt plaats gehad op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Heden is van ons heengegaan, door een nood-
lottig ongeval, onze lieve zwager en oom

Hendrik Jan Barink

weduwnaar van G. F. Baank

in de leeftijd van 62 jaar.

Warnsveld: J. Maandag-B a ank

Vorden: A. W. Warnshiuis-
Baank

W. Warnshuis
Vorden: J. Vrieze-Bannink

Vorden: G. Bannink
G. H. Bannink-

Klein Meulenkamp

Vorden, 11 juli 1975

Na een noodlottig ongeval overleed onze
vriend

H. J. Barink

op de leeftijd van 62 jaar.

Fam. M. J. Weustenenk
Vorden, 11 juli 1975

Heden is van ons heengegaan door een nood-
lottig ongeval, onze medewerker, de heer

Hendrik Jan Barink
oud (52 jaar.

Wij zullen hem met grote waardering blijven
gedenken.

Fa. H. Kluvers

Vorden, 11 juli 1975

Door een noodlottig ongeval is plotseling van
ons heengegaan onze trouwe medewerker

Hendrik Jan Barink

Fok- en Conitrolevereniging

„De Centrale"

Vorden, 11 juli 1975

„Hij is goedgun&tiiig in gerechtigheid,
Hij wil Zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige,

beschermen.
Rust nu mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd"

Psalm 116: 3

Op 11 juli 1975 heeft de Here, op 71-jarige
leeftijd, uit onze familiekring tot Zich geno-
men onze geliefde broeder, zwager en oom

Gijsbert Lettinga

Rhenen: H. Valkenburg-
Lettinga

's-Gravenhage: J. Lefctinga
G. J. Letitinga-Dirksen

Zeist: R. Lettinga
G. C. Letüinga-Boot

's-Graveiihage: K. Lettinga
A. J.Lettinga-Spies
L. Lettinga

Neven en nichten

Vorden, 16 juli 1975
Pension Nuova, Zutphenseweg 83

Gorr. -adres:

Laan van Poot 470, VGravenhage

De begrafenis lüeefit heden te Zeist plaaitsge-
vonden.

Voor uw medeleven, betoond na het overlij-
den van onze

Ida

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Het heeft ons allen veel steun gegeven.

Fain. Weevers
Fam. Veldkamp

Vonden, juli 1975
N'ieuwstad 12 / Het Wiemelink 55

In plaats van kaarten
Voor het medeleven op velerlei wijze door zo
velen betoond tijdens de langdurige ziekte en
de deelneming na het overlijden van onze
lieve vrouw, moeder en oma

Jenneken Hendrika Heitink

Muilen wij u allen hartelijk dankzeggen.

G. Klein Ikkink
Kinderen en kleinkinderen

Velp (GkL), jiuili 1975
mnenweg 34

Voor de grote belangstelling en de vele atten-
tks ter gelegeniheid van het 25-jarig jubileum
zeggen we u allen langs deze weg heel harte-
lijk dank.

Fam. Zeevalkink

Vorden, juli 1975
Ghnistinalaan 15

HEEL VEEL DANK!

We wdllien graag ook via deze weg allen zeer
hartelijk bedanken die ons blij verrast en ook
bemoedigd hebben door een telefoontje, een
handdruk, attenties en gaven in verband met
het bedanken voor het beroep naar de Her-
vormde gemeente te Dalfsen.

Onze zeer haitelijike dank!

We zijn nu enkele weken met-vakanti-eJtmLten-
dienst.

Ds. en Mevrouw Krajenbrinlk
Vorden, Ruurloseweg 19

Weer voorradig:

oude ansichten
ƒ II ,90

Boek- en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

Vorden Telefoon 1332

COUPONS - COUPONS - COUPONS - COUPONS

TAPIJT
NU EXTRA VOORDELIG
Nylontapijt
(gemelleerd beige/bruin) - 400 breed

4.25 mtr van 531,25 nu 425,—
7.45 mtr van 931,25 nu 745,—
8.15 mtr van 1018,75 nu 815,—
6.25 mtr van 781,25 nu 625,—

Zuiver wollen Desso-tapijt
375 breed - berber

4.35 mtr van 1300,65 nu 995,—
6.35 mtr van 1898,65 nu 1555,—
8.15 mtr van 2436,85 nu 1995,—

Nylontapijt Desso
400 breed - naturel en beige/bruin

5.75 mtr van 971,75 nu 835,—
6.25 mtr van 1056,25 nu 905,—
7.35 mtr van 1242,15 nu 1065,—
4.75 mtr van 802,75 nu 688,—
3.25 mtr van 549,25 nu 470,—
8.05 mtr van 1360,45 nu 1165,—

Slaapkamertapijt
(nylon met schuimrug) - 360 breed - beige

3.75 mtr van 333,75 nu 255,—
4.35 mtr van 387,15 nu 299,—
2.70 mtr van 240,30 nu 185,—

Nylontapijt
groen en goud - 400 breed - met schuimrug

5.75 mtr van 546,25 nu 455,—
6.75 mtr van 641,25 nu 535,—
4.45 mtr van 422,75 nu 350,—
3.25 mtr van 308,75 nu 255,—
3.75 mtr van 356,25 nu 295,—
3.45 mtr van 327,75 nu 275,—
4.75 mtr van 451,25 nu 375,—
5.25 mtr van 498,75 nu 415,—

Vynil
op aqnanon - 3 kleuren

200 breed, per meter nu 21,95

Fiësta keukenzeil
op viltbasis

200 breed, per mtr van 39,75 nu 25,—

TAPIJT
400 breed - 87,50 nu .
Zelf gelegd per meter

69,75
59,75

Biezentegéls
extra dik of met motief

30 x 30, per tegel van 2,25 nu 1r95

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 tel 05735-2000*

Allesoorten
bouwmaterialen In

•teen, kunttetof etc*
Grote koflektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegel en
plavulzen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,
koten/hout/

voor vloer, muur dak

TUeMrtfkalan:
bloembakken.
banken, vijver».

tagete. patloblokken
etc.

•etmaterialenln

, VoordeagrarUche
j *ektor beton rootten,

voederbakken etc.
Zand, grint cement.-

Dekbedekklnge-

ptatan, nib'berrold.
Raw4V*kaa«A«inB4,KaV
OVQKBHMTinnClr

•4WëvaM»«nj»wie
R|n kflCBfnlwK

ha n d 0 o rn a a kt. ïï

keuken bij
Holtsla



Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting

RSLAGER
'n g oei e slager

Donderdag: Varkenslappeii

Vrijdag: Verse worst

°ej?hele Riblappen

Poulet

Speklappen

Nasi of Bami

500 gram

50,0 gram

500 gram

met gratis beentje
500 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOERENMETWORST
150 gram

LEVER
100 gram

GEKOOKTE HAM
150 gram

HAMWORST
100 gram

Maandag:

dinsdag:

Frikandéllen

Hamburgers

UIT ONZE BROODBOETIEK
Dagelijks VERS BROOD van de Warme Bakker HartmanFVELE SOORTEN

BROOD. Wordt gesneden waar u bij bent!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Appelcaketaart

Tompoucen
van 3,35 voor

doos a 4 stuks
van 2,50 voor

298
225

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Import pruimen

1 krop sla en

1 komkommer

Granpr Smith

Andijvie
Geschrapte kriel
Maandag en dinsdag:

Andijvie

bakje ca. 1 kilo

samen

kilo

gesneden
500 gram

kilo

kilo

Prijswijzigingen voorbehouden

Elke week verse bloemen
rechtstreeks van de kweker
deze week TROS ANJERS grote bos 225

K.G. Koffie
Eerste kwaliteit koffie
250 gram, norm. 2,13, nu slechts

LONKA SNOEP
3 smaken, grote zak

CALVE SLA-SLANK
3/4 fles van 2,89 nu

EUROMA WITTE PEPER
50 gram, van 1,48 voor ..

HONIG TOMATENSOEP
van 1,06 nu

Aardbeienjam
VIVO
van 1,48 nu

KLOP-KLOP
pak onze prijs

MACLEANS
extra grote tube van 2,79 nu

NIVEA BODY MILK
van 6,80 nu

POT HAK WORTELEN
extra fijn, van 1,78 voor

VIVO FRUITCOCKTAIL
Z blik nu slechts

DIEPVRIES
Patat
1000 gram

Spinazie
FRAKO, 450 gram

Vissticks
10 stuks

LEEUWENZEGEL HALVARINE
250 gram, 2 kuip

BETUWE TWEEDRANK No. 1
van 2,35 nu

PEPSI COLA
1/1 liter van 1,30 nu

ERU GOUDKUIPJE SMEERKAAS
nu

Vivo landwijn
3 soorten
van 2,98 nu

VIVO pijpjes BIER
24 flesjes

VAATJE BONTKRACHT
nu

GLORIX
1 /l liter nu

696
998
99

Vivo Sinas

van 1,06, onze prijs

398BENCO KORREL CACAO
grote pot 800 gram

Unox extra gevulde TOM.-GROENTE- 1"7Q
SOEP of extra gevulde KIPPESOEP \ l \>

DUYVIS SALATA
0.75 liter 298
Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 12 juli

ALL VOORRAADVATn°rmaai 21'3° - °eze week aiieen °nze


