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Het enige onderwerp deze week: de verho-
gingen van de bijstandsuitkeringen.
Daar per l januari 1976 de bijstandsuitke-
rinigen zfln verhoogd zal een overzicht ge-
geven worden van de wijzigingen van de
bedragen.

1. Gezinnen.
2. Alleenstaanden.
S. Thuisinwonende kinderen.
4. Bewoners van bejaardentehuizen of in-

richtingen.

Ad 1.
Gezinnen.
Basasbedrag per week:
echtpaar zonder kinderen ƒ 206,40
echtpaar met l kind ƒ 210,30
echtpaar met 2 kinderen ƒ 212,20
echtpaar met 3 of 4 kinderen ƒ214,10
echtpaar met 5 of meer kinderen ƒ214,30

per maand:
echtpaar zonder kinderen ƒ 894,40
echtpaar met l kind ƒ 911,40
echtpaar met 2 kinderen ƒ 919,50
echtpaar met 3 of 4 kinderen ƒ 927,70
echtpaar met 5 of meer kinderen ƒ 928,50

Is het gezin onvolledig dan worden boven-
staande bedragen verminderd met ƒ 23,65
per week of ƒ 102,50 per maand.
(Onvolledig gezin «= vader of moeder alleen
met één of meer kinderen).

Plus:
Woonkosten. Dit bedrag is gelijk aan de
„kale" huur. Dat is het bedrag wat u aan
huur betaalt, verminderd met eventuele
huur van stoffering en meubilair, gas, licht,
water enz.; is bij de huur verwarming in-
begrepen, dan wordt ƒ 480,— per jaar afge-
trokken;

of:
Woonkosten eigen huis. Als u in een eigen
huis woont dan is dit bedrag gelijk aan de
te betalen hypotheekrente, straat- en grond-
belasting, eigenaarsonderhoud e.d.

Plus:
Premie. De premie die u betaalt voor een
vrijwillige verzekering of bejaardenverze-
kering bij een ziekenfonds. Maar niét de
aanvullende premie.

Plus:
Een vergoeding in plaats van kinderbijslag.

Plus:
Een vakantie-uitkering van ƒ14,30 per
week of ƒ62,— per maand. Deze uitkering
is voor het onvolledige gezin ƒ 12,90 per
week of ƒ 55,80 per maand. Eens per jaar,
in juni, wordt dit bedrag uitbetaald.

Ad 2.
Alleenstaanden.
Basisbedrag.
Alleenstaanden die niet zelfstandig wonen:
Basisbedrag per week ƒ 165,60
Basisbedrag per maand ƒ 717,50

Alleenstaanden die wel zelfstandig wonen:
Basisbedrag per weeg ƒ 135,40
Basisbedrag per maand ƒ 586,90

Plus:
De premie die u betaalt voor een vrijwillige
verzekering of een bejaardenverzekering bfl
een ziekenfonds. Maar niét de aanvullende
premie.

Plus:
Vakantie-uitkeringen. Per week ƒ 10,—, per
maand ƒ43,40. Deze uitkering wordt één-
maal per jaar in juni uitbetaald.

Plus:
Voor alleenstaanden die wel zelfstandig wo-
nen. Woonkosten. (Zie onder gezinnen).

Ad 3.
Thuisinwonende kinderen.
Basisbedrag.
16 jaar (werkloos)
Basisbedrag per week
Basisbedrag per maand

17 jaar (werkloos)
Basisbedrag per week
Basisbedrag per maand

ƒ 36,45
ƒ 157,90

ƒ 59,15
ƒ 256,30

18 tot 21 jaar (werkloos of invalide)
Basisbedrag per week ƒ 88,70
Basisljedrag per maand ƒ 384,40

Plus:
Vakantie-uitkering.
16 en 17 jaar (werkloos)
Per week ƒ 3,60
Per maand ƒ 15,50

18 tot 21 jaar (werkloos of invalide)
Per week ƒ 5,40
Per maand ƒ 23,30

— Deze premie wordt éénmaal per jaar be-
taald in juni.

Ad 4.
Bewoners van bejaardentehuizen of inrich-
tingen.

Basisbedrag.
De kosten van verzorging of verpleging.

Plus:
De premie die u betaalt voor een bejaarden-

verzekering of een vrijwillige verzekering
bij een ziekenfonds. Maar niét de aanvul-
lende premie.

Plus:
Een bedrag voor persoonlijke uitgaven eens
per maand. Voor een alleenstaande is dat
ƒ 177,50 en voor een echtpaar is dat ƒ 305,50.
Als u door persoonlijke omstandigheden
weinig privé-uitgaven kunt doen, wordt de
uitkering lager, maar niet minder dan
ƒ 66,50 voor een alleenstaande en ƒ 120,50
voor een echtpaar.

Plus:
Een vakantie-uitkering die gelijk is aan de
vakantie-uitkering van de AOW. Deze uit-
kering wordt éénmaal per jaar in mei uit-
betaald.

Maar:
De bijstand wordt verleend voorzover de
eigen inkomsten niet voldoende zijn om bo-
venstaande kosten te betalen.

Pensioenen:
Bewoners van bejaardentehuizen of inrich-
tingen, die naast de AOW-uitkering een
pensioen genieten, mogen daarvan als echt-
paar ƒ 37,— en als alleenstaande ƒ 18,50 per
maand behouden.

Eigen inkomen:
Bestand ontvangt u als u geen of te weinig
eigen inkomsten hebt. Heeft u helemaal
geen inkomen dan krijgt u de bedragen die
in de tabellen hierboven vermeld staan.
Heeft u wel wat eigen inkomsten dan vult
de bijstand dat bedrag aan tot dezelfde be-
dragen. Bijverdiensten worden niet hele-
maal afgetrokken. Welke bijverdiensten ziet
u hieronder.

Bijverdiensten uit arbeid:
Van het geld dat u verdient met een
baan wordt een derde niet als inkomt
geteld. Met de buitengewone kosten die1

moet maken om dat geld te kunnen ver-
dienen, zoals bijvoorbeeld crèchejkosten,
wordt rekening gehouden.
Is uw gezin onvolledig - geen vader of moe-
der - dan wordt de eerste ƒ 24,25 van watj
per week verdient niet afgetrokken,
maand is dit ƒ 105,—.

Byverdiensten uit kostgangers:
De helft van wat uw kostgangers u beta-
len, wordt gezien als uw verdiensten. Die
verdiensten worden per kostganger gesteld
op minimaal ƒ 45,60 per week of ƒ 197,50
per maand. Evenals bij andere bijverdien-
sten wordt een derde deel, dus minimaal
ƒ 15,20 per week of ƒ 65,83 per maand, niet
afgetrokken.
Heeft u 4 of meer kostgangers, dan wordt
dat beschouwd als een pensionbedrijf en
worden die inkomsten volledig afgetrokken.

Inkomsten uit onderverhuur:
Een derde van de overeengekomen huur
wordt niet afgetrokken.

Maximaal mag u van al uw bijverdiensten
niet meer behouden dan:
ƒ 60,70 per week of ƒ 263,— per maand voor
het onvolledige gezin (incl. de eerste ƒ24,25
per week van bijverdiensten uit arbeid);
ƒ 36,45 per week of ƒ 158,— per maand voor
een gezin met of zonder kinderen;
ƒ 25,50 per week of ƒ 110,50 per maand voor
een alleenstaande en
ƒ 13,60 per week of ƒ 59,— per maand voor
een thuisinwonende.

Andere inkomsten:
Al uw andere inkomsten worden geheel van
de uitkering afgetrokken. Dus ook uw per
l januari 1976 verhoogde AOW of andere
sociale uitkering.

Kostgeld van inwonende kinderen:
Van uw kinderen die een inkomen hebben,
kunt u een redelijk kostgeld verwachten.
Daarin zit ook een bijdrage in de vaste ge-
zinslasten. De bijstand stelt daar een zekere
aftrek tegenover. Dit is tenminste ƒ 9,60
per week of ƒ41,50 per maand voor meer-
derjarige en ƒ 6,35 per week of ƒ 27,50 per
maand voor minderjarige kinderen.

Eigen vermogen:
U hoeft niet al uw spaargeld aan te spre-
ken voor u voor bijstand in aanmerking
komt. Het vrijgelaten eigen vermogen is
niet gewijzigd en blijft dus:
ƒ11.000,— voor gezinnen
ƒ 5.500,— voor alleenstaanden
ƒ 6.600,— voor bejaarde echtparen in be-

jaardentehuizen of inrichtingen
ƒ 3.600,— voor bejaarden alleenstaanden

in bejaardentehuizen of inrich-
tingen

— de rente van dit vermogen is ook vrij.

WAT VERANDERT:

Telefoon:
De kosten van telefoonabonnement en ge-
sprekken komen voor uw eigen rekening.
Wanneer u tot dusverre extra bijstand voor
dit doel ontving, ontvangt u per l januari
1976 tweederde deel van deze bijstand als
overbruggingstoeslag en vanaf l juli 1976
een derde deel. Per l januari 1977 wordt de
toeslag beëindigd.
In bijzondere gevallen blijft bijstand voor
aansluitingskosten mogelijk.

Dieet:
Als u dieet houdt, moet u dit zelf betalen
ook al zijn hieraan wat extra kosten ver-
bonden. Mocht u op dit moment bijstand
krijgen voor kleinere dieetkosten dan ont-
vangt u per l januari 1976 tweederde deel
van deze bijstand als overbruggingstoeslag
en vanaf l juli 1976 een derde deel. Per l
januari 1977 wordt de toeslag beëindigd.
Voor medisch noodzakelijke kostbare diëten
kan extra bijstand worden verleend.

Verhuiskosten:
Onder de grotere uitgaven die voor uw
eigen rekening komen, vallen ook de ver-
huiskosten. In het algemeen zijn verhuis-
kosten te voorzien en kunt u daarvoor re-
serveren. Alleen in bijzondere situaties kan
bijstand worden gegeven.

Tenslotte wenst het gemeentebestuur u al-
len een voorspoedig 1976.

In plaats van de gemeente-opzichter, de
heer J. A. Greve, die een benoeming heeft
aanvaard bij de gemeente Hengelo (O.), zal
vanaf l januari 1976 dienst gaan doen de
heer B. J. Huetink, wonende Het Elshof 14
te Vorden.

Het Enzerinck '75
Als wij terugkijken naar het afgelopen jaar,
dan moeten wij constateren dat de belang-
stelling en de waardering voor het werk in
onze verpeeginrichting, van een zeer groot
gedeelte van de Vordense bevolking, onver-
minderd voortduurt.
Dit kwam duidelijk tot uiting, bij de aktivi-
teiten welke werden georganiseerd ter ge-
legenheid van „De dag van de Verpleging"
op 12 mei j.l. Dank zg de medewerking van
zeer velen, ook van buiten Vorden, werd
een bedrag van ƒ 17.000,— bijeengebracht
voor onze bewoners, waarvoor de bovenaan
hun verlanglijst staande kleine autobus kon
worden aangeschaft. Het rode busje heeft
inmiddels al weer heel wat kilometers afge-
legd. Dat op deze wijze een prettige onder-
breking van de sleur van het dagelijks le-
ven mogelijk wordt verheugt onze mensen
steeds weer.
Het behoeven echt niet altijd grote ritten

te zijn, ook een ritje van een paar uur wordt
ontzettend gewaardeerd. Ook kunnen nu 'n
groter aantal bewoners de recepties ter ge-
legenheid van het huwelijk van onze mede-
werksters bezoeken.
In september werd weer een bootreis van
een week georganiseerd in samenwerking
met de Psychiatrische Inrichting „Het
Groot Graffel" te Warnsveld. De blokkade
van de schippers in België leverde voor de,
ditmaal op de Maas, geplande tocht zeer
veel moeilijkheden op, maar dankzij de me-
dewerking van het rederij-personeel en de
inzet en het enthousiasme van de verple-
gende en verzorgende begeleiding werd het
ook nu weer een belevenis voor velen, waar
nu nog van wordt genoten bij het zien van
foto's, dia's en films.
In november werd met 80 personen een bus-
rit naar de Kroondomeinen in Apeldoorn
gemaakt, ook dit was weer een prettige er-
varing voor onze bewoners. Het zou te ver
voeren melding te maken van alle ontspan-
ningsavonden, die in 1975 voor de patiënten
werden gehouden. Een heel hartelijk woord
van dank is echter op zijn plaats voor allen,
die op welke wijze dan ook, aan het slagen
van deze avonden hebben meegewerkt.
Wij hopen dat 1976 een rijk gezegend jaar
zal worden voor onze gehele dorpsgemeen-
schap en dat het medeleven met onze men-
sen ook in dit jaar zal worden getoond.

KLEUREN-TV ?
WIST U

dat u voor ƒ 18,— per week
zonder aanbetaling de aller-
nieuwste kleurentelevisie bij
u in huis kan staan?
En met onze 4 jaar garantie-
zekerheid.

Nu bellen en binnen 24 uur
kunt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen

55

Kleuren-TV-speciaalzaak

^MEITINK
Goor, Kerkstraat 6-8, tel. 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, tel. 2404

Koerselman
cassettes

Z I L V E R W I T BDEUSTAAA.

Werkgroep Leef baarheid Vorden
Namens de Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den, wil ik u graag langs deze weg voor
het jaar 1976 veel Heil en Zegen toewensen.
Wij wensen alle Vordenaren in dit verband
voor het nieuwe jaar ook een Verbeterde
Leefbaarheidstoestand toe, en wel met

• minder lawaai op de doorgaande hoofd-
weg door het dorp, en minder bromfietsge-
snerp of lawaai van zelfgemaakte samenge-
knutselde gemotoriseerde machines op het
Hoetinkpad.

• Minder stank van afvalgas van verbran-
dingsmotoren.

• Minder schrikreacties door te snel (lees
„hardrijden"), onvoorzichtig inhalen, als-
mede door het zich voortaan als „gast" ge-
dragen van motorrijders, snelbrommers en
automobilisten in woonwijken en op de B-
wegen, waar (spelende) kinderen, wande-
laars en fietsers VEILIG moeten kunnen
verkeren.

• Door een inhaalverbod
door het dorp.

op de rijksweg

• Door het planten van bomen waar dit
mogelijk is (bomen zijn gratis luchtverver-
sers) het heeft als zodanig met „Hobby"
niets te maken. Het is gewoon een bekend
feit, dat bomen koolzuur inademen en er
'zuurstof voor terug geven, terwijl ze bo-
vendien een stofvervangende capaciteit be-
zitten, die van regenbui tot regenbui 3-4 m3
'bedragen kan, om niet uitvoerig te spre-
ken van hun lawaaidempende en windbre-
kende functie en van hun weldadige psy-
chische effect. In Vorden kost het bomen
planten alleen de gemeente geld en winke-
liers en particulieren niet.

• Met nog meer medewerking van milieu-
bewuste Vordenaren, die er toch ook be-
lang bij hebben dat zij hun kinderen in een
beter milieu, een reinere atmosfeer, vrijer
mogen ademen en zich ook veiliger kunnen
verplaatsen. Die medewerking behoeft niet

uit geldelijke steun bestaan, zij zou
ook moreel veel goed kunnen doen, door het
geven van tips en het aanvragen van groen-
voorziening, het signaleren van vernielin-
gen en bovenal: het niet alleen aan de leer-
krachten van de scholen overlaten de kin-
deren op te voeden tot eerbied voor de na-
tuur! Het is tenslotte hun leefbare of niet
leefbare toekomst die er mee gemoeid is!
Wie de werkgroep wel financieel wil steu-
nen, kan zich wenden tot mevrouw I. Snoep-
Jager, telefoon 1867, Vorden, Zutphense-
weg 53.

• Leefbaarheidsverbetering tenslotte ook
door vrijheid en recht van wandelen op pa-
den die sinds mensenheugenis als zodanig
zijn gebruikt. Maar dan wel ook leefbaar-
heid voor hen, die het meemaakten dat pal
langs hun woning bromfietsen knetterden,
gierwagens plensden, terwijl speciaal op
hun grondstuk de hond van de wandelaar
z'n visitekaartje achterliet! (fam. Assink).
Bij het afsluiten van wandel- en fietspaden
dienen in overweging te worden genomen:
de mate van overlast die de eigenaar van
het pad van wandelaars en fietsers onder-
vindt; het ontstane recht van de wande-
laars en de fietsers in de loop van de tijd.
Want ook hier geldt de regel dat men, ten-
einde eigen vrijheid en recht te verzekeren,
niet zo maar maatregelen kan nemen die
de rechten en vrijheden van anderen aan-
tasten en beperken (en zeker niet als men
van die padgebruikers geen aantoonbare
overlast ondervindt).

• Wü wensen ons ten aanzien van die leef-
baarheid ook in 1976 toe. een gemeentebe-
stuur dat in doortastendheid de activiteit
van de werkgroep overtreft.

• Voor het overige is de werkgroep van
oordeel, dat het zware doorgaande verkeer
om Vorden heen moet! Carthago!

Namens de werkgroep:

Henri van Dorsten.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 11 januari: 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 11 januari: 10.00 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 11 januari: 10.00 uur ds. J. B. Kuh-
lemeder, viering H.A.; 19.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier, viering H.A. en Dankzegging

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; 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 Sterringa, tel. 05752-1258
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk 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 NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 's morgens 7 uur
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politleburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hasslnk) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 0-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konsis-
torlekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken Is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren In de konslstorlekamer van de
Geref. Kerk Vorden, teL 2129; op dinsdag-
avond 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, tel. 05753-2340

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.

woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



SLAGERIJ
HAMBURGERS

4 HALEN 3 BETALEN
GELDERSE SCHIJVEN

4 HALEN 3 BETALEN
ÏÖ8
548
498
248
278

WIENER SCHNITZEL

500 gram

VARKENSLAFPEN %£™m

OSSESTAART

HACHEEVLEES

500 gram

300 gram

Vleeswaren
SNIJWORST

TONGEWORST

Geld. kookworst

Slagersleverworst

150 gram

150 gram

200 gram

250 gram

129
109
99

135

ZONNETUIN
TOMATEN 500 gram

MALSE SLA 2 kroppen 98
STOOFPREI per kilo 129
JONATHANS 2 kilo 179
CITROENEN 6 stuks 198

DIEPVRIES VOORDEEL

IGLO BOERENKOOL 149
IGLO TUINBONEN 600 gram

van 349 nu

KIPSOEPPAKKET 98
BABY KALKOEN 500 gram nu 298ft» W

Alles zolang de voorraad strekt

Magere melk Heineken bier
krat a 20 halve liters

van 16.80 voor

1298
DAGVERS VOORDEEL

Maandag 12 januari

KOOLRAAP

VERSE WORST

Dinsdag 13 januari

HUTSPOT

KLAPSTUK

Woensdag 14 januari

RODE KOOL

VLEESGEHAKT

PANKLAAR
500 gram

FIJN
500 gram

500 gram

500 gram

PANKLAAR
500 gram

500 gram

49
325

69
498

49
238

A&O GRAAG TOT
fPECIAAL STUNTVOORDEEL

Moselblümchen 1000koel serveren 5 flessen voor

Doperwten literblik 139
2 literblikken 250
doos a 12 blikken

HERBA
3/4 pot

1450
59

WASVOORDEEL
ALL ZEEPPOEDER ïnsï

RADION ZEEPPOEDER*:*!̂ ;

DIXAN ZEEPPOEDER z&x

AJAX ALLESREINIGER,.,. „

750
498
795
298

8S8SS tciMtio *wff̂ j»rr».« r̂»rr**»^^^



GROF GEBROKEN

VOORDEEL SLIJTERIJ
SHERRY

WHISKY

POLAR RUM

MOEZEL

A&OBIER

BOOTZ LIKEUREN

CAFÉ ORIENTAL

DE TERRY
van 7,95 voor

BLACK AND WHITE
van 12,95 voor

van 13,45 voor

SONNENTUBCHEN
grote fles

krat a 24 pijpjes

nu per tles

695
1095
1195
395
695
795

1298

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK*

SLAGROOMSTAM

SPECULAAS

nu

250 gram

318
168

BLOEMEN & PLANTEN
nu voor

prachtige bos nu voor

169
259

ZOETWAREN VOORDEEL
PANKYWAFELS VICTORIA

van 135 voor

GEVULDE KOEKEN Pa
a
n
k *7| ;'u

uks

A & O lange vingers pak voor

Topdrop/Stophoest pak a 3 rollen
van 110 voor

98

159

95

98

SUPERVOORDEELTJES

BAMBIX
graanvlokken
pak van 112 voor 89
PEPS1 COLA literfles van 130 voor 109

PINDAKAAS CALVE
jampot van 224 nu

*

Kapucijners
literblik van 109 voor

COMPLETA pot a 200 gram
van 202 nu voor

TOMATENPUREE ITALIAANSE
5 blikjes voor

Spliterwten
pak a 500 gram

Martini Vermouth grote fles

Zilveruitjes
KOELEMAN 3/4 pot voor

MONTILLA RIVERA 2 literkruik

COTES DU RHONE fles van 445 voor

doos van 340 voor

Ananas
literblik voor

l

189

89
189

100

119
469

149
798

325

Hero erwtensoep 1OQ
literblik voor • ̂ ^ ̂ ^

250

149

'

i

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1235



modecentrum
TEUNISSEN Ruurlo

Dameskleding

JAPONNEN

MANTELS

COATS

NAPPA EN SUEDE JASJES

BROEKPAKKEN

PANTALONS

ROKKEN

PULLOVERS EN PULLI'S

29r50 39,50 49f50

vanaf 49,50

vanaf 35,00

vanaf 100,00

vanaf 49r50

vanaf 10,00

vanaf 19,50

vanaf 7,50

Herenafdeling
KOSTUUMS

KOLBERTS

WINTERJASSEN

COATS

vanaf 125,00

vanaf 29,50

vanaf 69,00

vanaf 89,00

SUEDE COATS met borgvoering vanaf 125,00

NAPPALON JASJES vanaf 69,50

NAPPA JASJES vanaf 150,00

SPENCERS vanaf 59,50

PANTALONS 19,50 39,50

Voordelige kinderkleding
MANTELTJES

JURKJES

PANTALONS

ROKJES

yanaf 29,50

vanaf 15,00

vanaf 15,00

vanaf 10,00

BLOUSJES

PULLOVERS

PULLI'S

COATJES - JACKETS

vanaf 5,00

vanaf 5,00

5,00 7,50 10,00

vanaf 15,00

Spotkoopjes in huishoudtextiel en lingerie
Lakens, baddoeken, thee- en handdoeken, onderg oed merkartikelen, spotgoedkoop!

Restanten beha's, korselets, panty s, pyama's, nachthemden

Koopjes in de afdeling woning inrichf ng
BANKSTELLEN zwaar eiken met losse
kussens, div. kleuren van 1495,- nu v.

EETHOEKEN eiken van 460,- nu voor

EETHOEKEN modern van 295,- nu voor

EIKEN TAFELS

Eiken tafels met tuimelblad v. 240,- nu

EIKEN WANDMEUBELS
diverse uitvoeringen vanaf

LOSSE FAUTEUILS

KOMPLETE SLAAPKAMERS met op-
bouw en 3-deurs linnenkast
adviesprijs 1 1 50,- nu voor

1195,00

395,00

269,00

175,00

198,00

625,00

178,00

895,00

vanafMATRASSEN

Extra met garantie

SPRrVN vanaf

ZUIVER WOLLEN DEKENS vanaf

TIENERKAMERS div. uitvoeringen

TINO'S (bouwpakket) met kast inklu-
sief buro en nachtkastje

BUROOS

DEKENKISTEN

LOSSE KASTEN één-deurs

LOSSE KASTEN twee-deurs

329,50

vanaf

69,50

98,00

37,5^

69,50

149,50

249,00

159,50

72,50

112,50

159,00

WOLLEN BERBER

NYLONTAPIJT

SLAAPKAMERTAPIJT kamerbreed

KEUKENTAPIJT 200 cm breed

89,50

69,50

39,50

39,50

NOVILON STAR 200 cm breed

(deze prijzen voor zelf meten, zelf ha-
len en zelf leggen)

29,50

BIEZEN TEGELS per stuk 0,89

Tijdens de uitverkoop toonzaalkorting. Vraag bij on s een introduktiekaarf.

10% korting op alle niet afgeprijsde goederen van 1 5 tot en met 24 januari. PROFITEERT HIERVAN

hengelo <gid.>
tel.O5'753~1161

DANSEN
11 JANUARI

Bridge

TEGER
Stationsstraat 18
Fiat 500
Fiat 600
Fiat 850
Fiat 127
Fiat 125 Special

Onze showroom is

OCCASIONS RUURLO

1973
1972
1972

1972—1973
1972

Diverse auto's om
vrijdags geopend tot

Telefoon 05735-1426
Fiat 128 1971—1972—1973
Opel Kadett 1972
Simca 1000 1969
Simca 1100 1970
VW 1500 1968

op te knappen
21.00 uur, zaterdags de gehele dag

spoorstraat 46 ruurlo

rechtstreeks van fabriek aan verbruiker

15-M976 OPRUIMING "-1'1976

coupons halve prijzen

vanaf 9,90

vanaf 15,00

vanaf 25,00

JAPON

KINDERPANTALONS

KINDERJACKS

TEL 1348, OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13-17 UUR
DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 9-17 UUR
WOENSDAG, ZATERDAG, 9-13 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

Is uw TV-antenne wel in orde!

Of sneeuwt het op verschillende
zenders?

En gaat het met 2 of 3 kabels nog
naar beneden?

Laat het dan goed in orde maken!

Uitvoeren met

Coax-kabel
door:

G. POORTERMAN
Wilhelminalaan 4, Hengelo, tel. 05753-2138

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

Kenner stickeractie.
hartstikke leuk
Leukvoorde
Jeugd en bij
aankoop van .. ww
f 5.-Kenner f lOKennerj
diervoeders
krijgt U al één
van deze grappige
stickers gratis (zolang
de voorraad strekt, ook na Januari)

Zogen,zogen
beugelzoog
Jack 30"
degelijke Deense makelij
met Hard
Polntblad

f 16.05

Grandioze Weikoopjes
Smulaktie voor huisdieren,
Extra lekker!
Extra voordelig!
Feestdagen voor JJ voorbij?
Voor Uw huisdier beginnen
ze pas l Aantal voordelige
"feestmenu's":

Kenner hondebrok: 1 kg van f 2.20 voor f 1.60
5 kg van f 8.40 voor ff 7.15 25 kg van f 34.80 voor ff 29.65

Fellx droog kattevoer: vleesbrokjes of visbrokjes
per pak van f 1.38 voor ff 1.18, Kenner strooivoer...
winterse hap voor buitenvogels van f 1.85 voor ff 1.55

Weer of geen
weer?
thermometers
voor binnen of bulten;
van zwart kunststof, decoratief afl.
28 cm ff 9.50
48 cm f 15.95

regenmeters
naar keuze
plastic f 8.95
groen gelakt 114.95
koper(óók
voor binnen) 131.75

HSS

mm^ mm
HENG ELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat

14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

«W Wit*
HSS

spiraalboren
super rapide
6-delige set in handige
plastic opbergdoos

f9.75

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

MAAS
Vorden seweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05755-1637

NIEUW
eiken spoorbiels
eiken planken en
balken
Bielzentafels

KEUNE
Nijverheidsweg 4 Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

Fruitbedrljf Medler
Cox Orange
Golden Delicious
Stoofperen
Goudreinetten
Partij goudreinetten
voor moes

"Zaterdag verkoop
van 9-12 uur
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De vrouw in de touwtreksport:

Dinie Fokkink bondssekretaresse NTB
De touwtreksport heeft m het afgelopen jaar 1975 in het brandpunt van de
belangstelling gestaan door de Wereldkampioenschappen die in septem-
ber in Doetinchem werden gehouden. In niet mindere mate stond de vrouw
in „Het Jaar van de Vrouw" in de schijnwerpers. Wie mocht denken dat
haar emancipatie pas nu is uitgevonden moet eens een bezoek brengen
aan de in Vorden geboren Vrouw in de Touwtreksport, mevrouw B. J. Fok-
kink-Smeenk, die al enkele jaren bondssecretaresse van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond is.

In deze toch louter mannelijke sport is het
welhaast ondenkbaar dat een lid van „het
zwakke geslacht" zo'n belangrijke functie
heeft verworven en momenteel een niet
meer weg te denken medewerkster in de
kleine touwtrekwereld is. Mevrouw Fok-
kink-Smeenk - door bekenden liever gewoon
Dinie genoemd - is afkomstig uit een streek
waar sinds mensenheugenis al aan de tou-
wen werd getrokken. Haar wieg stond op
„Klein Vossenberg" in het Lande, waar ze in
de Veldhoek lager onderwijs genoot en in
Borculo Mulo A en wiskunde haalde.
Inzicht in de administratieve business kreeg
ze onder meer door haar werkzaamheden
op het kantoor van de Coöperatieve Land1

'bouwvereniging in Ruurlo, het Waterschap
van de Baakse Beek en de Recreatie Ge-
meenschap Oostelijk Gelderland (ROG) te
Doetinchem. Toen ze in juni 1973 trouwde
met Bennie Fokkink uit Hengelo Gld. had
ze al heel wat van de touwtreksport opge-
istoken omdat haar man aktief lid en fer-
vent aanhanger van Bekveld was en nog
steeds meetrekt in Bekvelds gelederen.
Hoe raakte zij eigenlijk in de touwtreksport
verzeild of „verstrikt" ? Tot onze verrassing
bleek niet de TTV Bekveld Dinie's liefde
voor het touwtrekken te hebben geïnspi-
reerd. „Omdat ik verkering had met een lid
van de TTV Vorden ging ik al mee naar
toernooien, het eerst in Diepenheim en van
lieverlede ook andere. Voorzitter Markink
wilde een typiste voor het uittikken van het
reglement. Toen ging het vanzelf, eerst de
ikadercursois voor wedstrijdleider volgen en
in de jaarvergadering voorjaar 1972 werd
ik hoodfbestuurslid en meteen tot secreta-
resse „gebombardeerd" als opvolger van de
heer W. Wolbert. Ik was eerder ook redac-
tielid van De Notenkraker een blad van
Jong Gelre afdeling Ruurlo."
Was het niet moeilijk als vrouw interesse
op te brengen voor deze mannensport?
„Eerst wel. Aanvankelijk vond ik het een
„dogu" gedoe, maar geleidelijk raak je er-

vertrouwd. Belangrijk is dat je de re-
giem .iteen goed kent. De grootste stimu-

rocr mij het Europese kampioen-
schap in Barry Islands in Wales (1972). Dat
was massaal en groots!"
Dinie heeft een duidelijke mening over het
z.g. „dames-touwtrekken". „Dat vind ik
waardeloos," zegt ze resoluut. „Laat de
bond eerst maar eens wat steviger in de be-

langstelling staan en harder groeien. Het
damestouwtrekken is louter sensatie. We
zouden onze eigen glazen ingooien als we
hiermee begonnen en dan ben je nog verder
van huis "
Hoe zit het met het peil en de begeleiding
van de verenigingen? „'t Is jammer dat de
bond nog zo klein is. We worden daardoor
ook zo behandeld bij hogere sportorganen.
Het niveau kan ook aanmerkelijk verbeterd
worden. Elke vereniging voor zich moet
propaganda maken en vooral de jeugd sti-
muleren. Er mankeert nog wel eens wat aan
de begeleiding van de ploegen, een aktief
bestuur kan hier veel aan doen. In Enge-
land ligt dat veel anders, 't is daar bijna
professionalisme. Bij ons is het te veel een
hobby.
Je haalt de verenigingen die hun best doen
er direct uit en aan de andere kant de clubs
die er zondags een gezelligheidsfeestje van
maken, waar het touwtrekken op de twee-
de plaats komt. Men moet zich beter reali-
seren dat juist de sport de hoofdzaak is.
Overigens, de verenigingen die het als bij-
zaak zien, vallen vanzelf af."
Groeit de bond hard? „Gelukkig zijn er de
laatste tijd clubs bijgekomen. In Friesland
en omgeving Aalsmeer, waar we dank zij
de aktieve propaganda-commissie van de
NTB contacten hebben gelegd, zijn er een
aantal lid geworden. Maar eerst af-
wachten of die groei doorzet. Dat kun je
pas over enkele jaren bekijken. Men moet
proberen om bij de oprichting direct goed
van wal te steken, dus een officieel bestuur
kiezen enz. In de regio zit er ook een kleine
groei in. Onlangs trok de KPJ uit Groenlo
mee in de wintercompetitie, Busschloo is lid
geworden en de Royal Air Force komt van-
uit West-Duitsland met enkele ploegen."
En Brabant dan? „Dat is veel meer sensa-
tie," zegt Dinie. „'t Lijkt wel karnaval. Het
•gaat daar om geldprijzen en dan is 't foute
boel. Nee, in Brabant zie ik het nog
zitten."
Voor een leek lijkt het bondswerk vaak een
onuitkoombare doolhof. Zie jij dat ook zo?
,,N>p he'jli'jt n i .oit er vaTT7,p]f in PP
gelukkig kan ik er wel tijd voor vrij ma-
ken omdat ik halve dagen werk bij de be-
jaardenzorg in Aalten. Je moet alles
beetje plannen, stukken intekenen en
gens een bepaald systeem opbergen. De
grootste hap is altijd de voorbereiding voor

de jaarvergadering die nu eind februari
wordt gehouden. Ik krijg gelukkig veel me-
dewerking van de verenigingen. Momenteel
ben ik bezig om een archief op te bouwen,
waar alles van en over de touwtreksport
vanaf de beginperiode in opgeborgen
wordt!"
Beoefend de bondssecretaresse zelf ook een
of andere sport? „Nee, praktisch niet. Ben
erg passief of het moet al zwemmen zijn.
Ik hou veel van handwerken, lezen, planten
verzorgen, de natuur, goed toneel, opera of
operette." Uiteraard bezoekt ze veel toer-
nooien in de zomercompetitie, waar ze met
mevrouw Enzerink de jurering voor de mi-
crofoon verzorgde. Nu zijn er andere dames
voor aangetrokken. En haar man trekt nog
steeds een pittige partij mee bij Bekveld zo-
dat dit een reden is om te gaan. Verder
vindt ze TV kijken erg gezellig. „Je kunt
zo lekker onderuit zakken." De actualitei-
tenrubrieken zijn bij haar favoriet, de sport
en natuurfilms met o.a. Jacques Cousteau.
Wat verwacht mevrouw Fokkink van de
touwtrekcompetitie in 1976 en van de We-
reldkampioenschappen in Zuid-Afrika? Ze
is van mening dat het in de 640 kg klasse
buitengewoon spannend zal worden. De WK
in Zuid-Afrika zal alleen haalbaar zijn voor
de financieel draagkrachtigen. Een groot
probleem is dat veel van onze leden boeren-
jongens zijn, die bijna geen twee weken van
hun bedrijf weg kunnen. Overigens is het
een unieke en eenmalige kans om te gaan!"
We praten nog even wat na over de onder-
linge sfeer in clubs en hoofdbestuur die vol-
gens haar uitstekend is. Ze is ervan over-
tuigd dat de WK in Doetinchem veel posi-
tiefs voor de touwtreksport hebben ge-
bracht. Nooit werd er zoveel aandacht aan
het touwtrekken besteed als toen. Nationaal
en internationaal is men bekend geworden,
de propaganda-commissie kan nu vooruit.
Dinie Fokkink die met haar zus Henny - al
enkele jaren secretaresse van de NTB-wed-
strijdcommissie - veel vruchtbaar werk ver-
richt voor de „sterke mannen"-sport, weet
nog niet hoe lang zij dit werk zal kunnen
Wijven doen , I Vit hangt af van de ontwik-
keling in de bond. Komt er bijvoorbeeld een
bondsbureau?"
Met een glimlach wuift ze ons uit met voor
iedereen een gelukkig nieuwjaar en voor de
Touwtrekbond in het bijzonder veel le-
denwinst in 1976!

Willem Koop (74 jaar):
„IK GA NU ALLEEN NOG VOOR MIJN PLEZIER FIETSEN...
„Er zijn wel eens dagen geweest dat ik geen koffie meer kon zien Wanneer
je n.l. overal aan de deur komt wordt vaak gezegd „kom binnen en drink
een bakje koffie mee". Op een gegeven moment moet je echter ,nee' zeg-
gen, je kunt toch immers niet aan het drinken blijven!"
Aan het woord is de 74-jarige Willem Koop die de afgelopen (bijna) 30
jaren in weer en wind in Vorden rondfietste om kwitanties te innen voor
verenigingen, weekblad Contact e.d. Er is vrijwel geen huisgezin in Vorden
of Koop is er wel geweest.

Hij werd echter niet altijd met „open ar-
men" ontvangen. Zo kwam hij eens op een
maandag bij een mevrouw aan de deur om
twee gulden en vijftig cent te innen. De
deur werd niet open gedaan. Donderdags en
zaterdags opnieuw de deur gesloten. Een
paar dagen later van hetzelfde laken een
pak.
Koop die zijn Pappenheimer kende, liep ach-
terom en zag de dame in kwestie verscho-
len achter een kast. „Alleen de ellebogen
en de schouders kon ik zien. Ja, zegt Koop
lachend, ik heb de centjes met veel pijn en
moeite wel geïncasseerd."

„Toch is dit een uitzondering. Ik ben al-
tijd overal bijzonder prettig ontvangen, ook
ibij de mensen die de afgelopen jaren van
„buiten Vorden" kwamen." Nu op 74-jarige
leeftijd vindt Koop het tfld worden om te
stoppen.
„Het is mooi geweest. Gelukkig heb ik het
de laatste jaren getroffen. Bijna geen win-
ters. Ik zal je vertellen het was ook geen
pretje met bar weer." Ongetwijfeld geniet
Willem Koop zijn grootste bekendheid uit
de tijd dat hij nog conciërge was in het
Nutsgebouw, waar hij in 1947 op de loon-
lijst kwam.
„Dat was nog eens een mooie tijd. Altijd
veel te doen. Verenigingen hadden er ook
veel voor over om iets te brengen. De mooi-
ste avonden waren de operetteavonden van
de openbare lagere school. Ik heb altijd goed
met het „blagenspul" op kunnen schieten.
Natuurlijk moest ik er wel eens doorheen
spreken. De generale repetities van het da-
meskoor was ook altijd een vrolijke boel.
Om twaalf uur 's avonds jenever en karbo-
•naadjes."

ILLUSIES VERVLOGEN
Aanvankelijk was Willem Koop voorbe-
stemd om timmerman te worden. In 1920
begon hij als zodanig brj de fa. Wesselink.
Zeven jaar later alle illusies in rook ver-
vlogen.
„Hoe het kwam weet ik niet. Plotseling had
ik de hand in de sohaafmachine. Kostte me
drie vingers. De sociale voorzieningen wa-
ren in die tijd zeer slecht. Anderhalf jaar
zonder werk.

Koop werd toen chauffeur en bleef het werk
doen tot 1940. In de oorlogsjaren was hij
werkzaam als hulpdienst brj Tante Pos. „Al-
les ging per voet. De eerste week is me lang
bijgebleven. Ik moest gelijk naar de Wiers-
se (8 km). Gelukkig voor Willem Koop kon

hij later het stalen ros beklimmen.
„Fietsen is dan ook een soort hobby gewor-
den. Samen met mijn huisgenote trek ik er
's zomers dikwijls op uit. En dan wippen
we hier en daar even aan. Je ziet ook zo-
veel bekenden onderweg," aldus Willem
Koop die de omgang met mensen altijd als
zeer prettig heeft ervaren.

CONTACT
Voor Contact heeft Koop ruim 28 jaar het
abonnementsgeld geïnt tot onze volle tevre-
denheid. Koop wist iedereen te vinden en
de kas klopte tot in de puntjes. Gelukkig
hebben wij de heer Schurink „de bakker"
bereid gevonden het werk van Koop over
te nemen. Wg hopen dat de heer Schurink
ook uw medewerking zal krijgen.

De Graafschaprijders: verkeersveilig-
heid staat voorop
„Je kunt beter voor de overheid uitlopen dan dat dezelfde overheid je in de
kraag grijpt. We hebben nu eenmaal te leven met milieugroepen e.d. Wij als
motorclub moeten er alles aan doen dat de geluidshinder zoveel mogelijk be-
perkt blijft en dat ook de verkeersveiligheid voorop staat."

Dit zei de heer W. Bielderman, voorzitter
van de 325 leden tellende VAMC De Graaf-
schaprijders uit Vorden toen deze vereni-
ging nog juist voor het einde van 1975 haar
jaarvergadering hield, waarvoor een flinke
belangstelling bestond. De heer Bielderman
zei verder dat niet-Vordenaren nog weieens
laten blijken niet zo gecharmeerd te zijn
van ronkende motoren. „Laten deze mensen
beseffen, wq zijn De Graafschaprijders en
wij blijven De Graafschaprijders."
„Nu men overal probeert het gemotoriseer-
de verkeer terug te dringen moeten wij ons
zoveel mogelijk laten horen. Bij de behande-
ling van b.v. streekplannen moet de „mo-
torsport" zorgen dat zij daar mensen heb-
ben die hun belangen behartigen." Tot dit
advies kwam de heer J. Slagman bij de aan-
vang van zijn jaaroverzicht.
Om momenteel vergunningen te krijgen
voor het houden van motorsportevenemen-
ten dient men te zorgen de „zaakjes" goed
voor elkaar te hebben. Wat dat betreft
staat De Graafschaprijders in de gemeente
Vorden goed aangeschreven, want de sa-
menwerking met het gemeentebestuur is
goed te noemen. Is b.v. de Oost-Gelderland-
rit ten einde dan worden de zandwegen zo
mogelijk dezelfde dag of een dag later di-
rect weer in de oorspronkelijke staat terug-
gebracht.

ZORGEN
Toch baart de toekomst van de motorsport
sommige leden zorgen. Uit de vergadering
werd een voorbeeld aangehaald dat er ge-
meenten zijn die lichtvaardig een vergun-
ning afgeven waardoor het b.v. voorkomt
dat jongens zonder rijbewijs motorsport be-
drijven.
„Wanneer er brokken komen heeft dit dan
ook niet zijn terugslag op verenigingen die
hun zaakjes wel goed voor elkaar hebben?"
zo werd gevraagd. Dit met het oog op ver-
krijgen van vergunningen. Het bestuur van
De Graafschaprijders kon deze opmerking
zeer wel begrijpen maar stelde duidelijk dat
De Graafschaprijders zich niet wensen te

bemoeien met andere gemeenten en/of ver-
enigingen.
In zijn uitvoerig jaarverslag liet de heer
Slagman duidelijk naar voren komen dat
1975 voor de vereniging (in dit jaar werd
het zilveren jubileum gevierd) een buiten-
gewoon belangrijk en geslaagd jaar is ge-
weest. Hoogtepunt was natuurlijk deze ju-
bileumviering, terwijl als ander hoogtepunt
werd genoemd de KNMV rondrit en reünie
die dit jaar eveneens in Vorden werd ge-
houden.
Het Aohtkastelenweekend met deelnemers
uit binnen- en buitenland (ca. 500) alsmede
de Oost-Gelderland ook waren hoogtepunten
in een uiterst aktief motorsport j aar. De
verschillende kampioenen die dit jaar ,,te
voorschijn" zijn gekomen zullen op zater-
dag 7 februari tijdens de feestavond uitbun-
dig worden gehuldigd.
In zijn financieel jaaroverzicht wees de heer
D. J. Rouwenhorst erop dat al de festivitei-
ten doorgang hebben kunnen vinden door-
dat het bestuur reeds vijf jaar geleden is
begonnen een juibileumfonds in het leven te
roepen met het oog op het zilveren jubi-
leum. Dat heeft ertoe geleid dat toen „het
uur van de waarheid" aanbrak De Graaf-
schaprrjders vijf duizend gulden op tafel
kon leggen teneinde de jubileumviering te
kunnen bekostigen.
Bij de bestuursverkiezing werden deze
avond de aftredende bestuursleden D. J.
Rouwenhorst en D. J. Pardijs herkozen. Be-
halve de traditionele oriënteringsritten
staan er het komende jaar verschillende an-
dere evenementen op het programma zoals
bowlingavond (20 februari), een familiedag,
crosswedstrrjden, trial, grasbaanwedstrijd,
Aohtkastelenweekend (23 t.m. 25 juli) etc.
Na afloop van de vergadering vertoonde
Dick Pardijs filmopnamen van verschillende
motorsportevenementen. Ondanks veel
vreugde ook verdriet bij De Graafschaprrj-
ders. Dit jaar ontvielen de leden B. Be-
rendsen en G. H. Kreunen, waarvoor bfl de
aanvang van de vergadering een minuut
stilte in acht werd genomen.

Mfcrkens KI Gelderland had gunstig jaar
„Varkens KI-Gelderland, waarin samenwer-
ken de districten Graafschap, Veluwe, Ach-
terhoek, Lijmers en Zuid-Gelderland, heeft
in^tóeriode l juli 1974 tot en met 30 juni
19^^weer een uitbreiding van het aantal
eerste inseminaties gehad. In het thans lo-
pende boekjaar is een nog sterkere stijging
te constateren in de deelname tot zelfs 30%
t.o.v. vorig boekjaar. Niet alleen de gunsti-
ge prijzen, ook de grotere belangstelling
van vooral de grote vermeerderingsbedrij-
ven voor KI uit een oogpunt van arbeid,
hebben deze uitbreiding veroorzaakt. Het
gemiddeld aantal eerste inseminaties per
bedrijf is weer gestegen t.o.v. vorig jaar nl.
van 13,2 naar 15."
Aldus de voorzitter van KI Gelderland de
heer G. H. Peters uit Drempt, op de jaar-
vergadering van de vereniging. Mede door
het hoge bevruchtingspercentage zal men
er zeker toe overgaan deel te nemen in de
kunstmatige inseminatie. Het financieel re-
sultaat was ook goed in het boekjaar 1974-
1975. De winst- en verliesrekening sloot na
afschrijvingen en reserveringen met een
winst van ƒ 4443,75. De voorzitter noemde
in zijn korte overzicht oo kde uitstekend ge-
slaagde contactdag voor voorlichters in sa-
menwerking met het Consulentschap voor
de Varkenshouderij, die gehouden werd op
het KI-station in Almen. Hij heette welkom
de vertegenwoordigers van het consulent-
schap, varkensstaimboek en Gezondheids-
dienst, ir. Hoogland en zijn opvolger de heer
Broekhuysen. Hij wees ook op het onder-
zoek van het consulentschap bij 95 van de
beste bedrijven die een deelboekhouding
hebben. Hierbij waren 15 bedrijven die vrij-
wel volledig KI toepasten en gunstiger za-
ten dan de rest wat betreft de totale big-
genproduktie per jaar.

De directeur van het KI-station Gelder-
land, dat gevestigd is aan de Harfsense-
steeg 25 in Almen, de heer G. J. Mombarg,
gaf een toelichting op het jaarverslag en
het financieel rapport boekjaar 1974-1975.
Varkens KI-Gelderland heeft nu elf insemi-
natoren ni dienst. Het aantal eerste inse-
minaties bedroeg 24.526 en het bevruch-
tingspercentage 86,7% tegenover 24.112 in
1973-1974 en 84.8%. De bevruchtingsresul-
taten zijn in 1974-1975 t.o.v. het vorig boek-
jaar met bijna 2% gestegen. Met uitzonde-
ring van de zomermaanden lagen ze het
hele boekjaar omstreeks 87 è. 88% niet te-
rugkomers, wat als gunstig kan worden
aangemerkt. De directeur wees er op dat er
vanaf mei 1975 tot op heden er zich een
sterke uitbreiding aan het ontwikkelen is
tot zelfs 40% in oktober, vergeleken met
oktober 1974. Vooral op de Veluwe en in de
Achterhoek is de stijging het grootst. Hfl
bracht voorts de goede samenwerking met
de Cofok naar voren, dit is een fokkerij-
groepering. De deelname bedroeg 3% van
de totale inseminaties. In het thans lopen-
de boekjaar is dit gestegen tot 5%. Ook het
aantal eerste inseminaties per beer is aan-
merkelijk uitgebreid, wat financieel betere
resultaten gaf. De heer Mombarg wees er
op dat de stijging van de resultaten mede
afhankelijk was doordat in dit boekjaar 'n
proef was opgezet ter vergelijking van twee
verdunningsmiddelen. Ook werden beide
middelen (IVT met CO 2 en Kiev) beproefd
op hun geschiktheid om sperma langer dan
een dag te gebruiken. De belangrijkste con-

clusies waren: dat het drachtigheidspercen-
tage tussen Ie of 2e dugs sperma gelijk
ligt, dat de toomgrootte van eerste of twee-
de dags sperma nagenoeg gelijk ligt - bij
zeugen resp. 10,1 en 10,1 levend geboren en
bij totaal geboren biggen bij zeugen en gel-
ten resp. 10.8 en 10,4.
De directeur besprak hierna nog het finan-
cieel overzicht. De Raad van Toezicht advi-
seerde de vergadering, by monde van de
heer Van Wichen uit Alphen (Bet.) een en
ander goed te keuren. Hij dankte dagelijks
bestuur en leiding voor de uitstekende re-
sultaten. Besloten werd het winstsaldo ad.
ƒ 4400,— toe te voegen aan 't reservefonds.
Besloten werd op voorstel van het bestuur
de contributie van ƒ 15,-— te verhogen tot
ƒ 20,— en het voorschot inseminatiegeld
van ƒ 72,— naar ƒ 78,—.

BESTUUR
In plaats van de heer G. H. Heusinkveld,
Aalten, werd in het bestuur gekozen de heer
A. J. Luiten, Aalten. De heren L. Th. J.
Holleman, Didam en C. J. Jansen, Wrjchen,
werden herkozen. In de Raad van Toezicht
werd in plaats van de heer M. Oudenamp-
sen uit Ruurlo gekozen de heer A. W.
Rouwhof uit Gelselaar. De voorzitter dank-
te de heer Heusinkveld, die 10 jaar voor-
zitter van de vroegere Kl^vereniging Ach-
terhoek was en de alatste jaren adjunct-
voorzitter van KI Gelderland, voor zijn vele
werk. Hij werd tot lid van verdienste be-
noemd. Ook de heer Oudenampsen, vele ja-
ren bestuurslid van De Graafschap, werd
dank gebracht. Besloten werd nog geen
nieuwe leden te kiezen in de Foktechnische
Commissie in afwachting van de eventuele
verdere foktechniche samenwerking met KI
Noord-Oost-Nederland. Tot besluit hield dr.
A. H. Willemse, van de vakgroep verlos-
kunde, gynaecologie en KI aan de Faculteit
voor Diergeneeskunde te Utrecht een inte-
ressante inleiding met film en dia's over
aspecten rond de voortplanting bij varkens.
Hij ging hierbij nader in op de factoren die
van invloed zijn op de totaal haalbare big-
genproduktie met name vakkundigheid van
de varkenshouder, de beer, de zeug en de
uitwendige omstandgheden en ziekten voor
zeug en beer.

Meer prijzen in
Euregio-
opstelwedstrijd
De Euregio-opstelwedstrijd blijkt een enorm
succes te zijn geworden. Er zijn scholen ge-
weest, die speciaal voor deze wedstrijd reis-
jes over de grens hebben georganiseerd en
andere, die per school enkele honderden op-
stellen stuurden. Een eerste resultaat van
de wedstrijd is, dat enkele Duitse en Neder-
landse scholen tot prettige kontakten zijn
gekomen, die wel tot uitwisselingen zullen
leiden. Een tweede resultaat is, dat de ze-
ven-koppige jury met de handen in het haar
zit: in verband met het grote aantal inzen-
dingen zal het zeker nog even duren, voor
de uitslagen bekend zijn. Een prettige bij-
komstigheid voor de deelnemers is, dat het
aantal prijzen is verhoogd.



BALANS Donderdag 15 jan.

t.m. zaterdag 25 jan.

Herenafdeling Dames mode's
KOSTUUMS 198,- 149,

KOLBERTS 98,- 75,-

TERLENKA
HERENPANTALONS

IMITATIE
NAPPA JASJES 69,-

TERLENKA HERENJASSEN
met uifrifsbare voering

WINTERJASSEN

HERENOYERHEMDEN

HERENPULLI'S acryl

JONGENCOATS bontvoering

JONGENSPULLOVERS

98,00

49,00

39,50

79,00

89,00

98,00

12,90

13,90

29,00

7,50

DAMESBLOUSES

DAMESPULLOVERS

DAMESPULLI'S acryl

DAMESPANTALONS

ferlenka, modekleuren

MEISJESBLOUSES

KINDERSPENCERS

9,50

7,95

12,90

29,50

5,00

5,00

Huishoudgoederen
LAKENCOUPONS 260 cm lang

zware kwaliteit 150 breed 14,75

160 breed 15,50

180 breed 15,95

BADHANDDOEKEN 4,25

THEEDOEKEN sneldrogers 2,25

KEUKENDOEKEN 2,95

Ondergoed, lingerie's enz.
NACHTHEMDEN lang model 14,90

KINDERPYAMA'S tricot vanaf 11,50

HERENPYAMA'S keperflanel 17,90

tricot 22,90

Dames-, heren-en kinderondergoed voor spotprijzen

LUXE POLYETHER MATRASSEN

80 breed 98,00 85,00

90 breed 115,00 95,00

120 breed 220,00 179,00

130 breed 169,00

ACRYL DEKENS

150/220 39,00 ,

190/240 59,00

ZUIVER SCHEERWOLLEN DEKENS 190/240 98,00

CHENILLE SPREIEN

STALEN LEDIKANTEN

2-persoons 19,50

80/190 92,50 65,00

90/190 99,50 79,00

120/190 125,00 98,00

textiel en mode
schoolclermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Maandagmorgens gesloten

Woensdagmiddags gesloten

Zaterags na 16.00 uur gesloten

Vrijdags koopavond van 19.00 tot 21.00 uur

Denken aan de toekomst hééft
z'n voordelen

Nu meteen af.
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen
van aardgas:

• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huis

We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart.
Zoveel u kunt.
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst.

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekening terug.

Verstandig met aardgas
Houdt de warmte binnen

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Zoveel mensen,
zoveel wensen,

zoveel reizen§••
De zomerprogramma's liggen voor U klaar l

VLIEGREIZEN

TREINREIZEN

BUSREIZEN

BOOTREIZEN

AUTOREIZEN

Rabobank G3
geld en goede raad

S 8925
M 8926



Met vreugde en blijdschap
geven wij u kennis van de
geboorte van onze zoon

JARNO

A. J. B. Bos
J. C. J. Bos-Braam

Hengelo (Gld.), 28-12-75
Maanstraat 16

Op 30 december 1975
werd geboren

DENNIS
zoon van
Gerrit en Alies
Wentink

Vorden, Almenseweg 59

Wim en Mannie van der
Logt willen bij deze ie-
dereen met wie zij ooe in
oog heben gestaan tijdens
hun huwelijksreceptie
nogmaals hartelijk omar-
men.
Vorden, Brinkerhof 55

Langs deze weg willen
we ieder die door middel
van brieven, kaarten,
bloemen, kadoos of be-
zoek ons 50-jarig huwe-
lijk tot een waar en on-
vergetelijk feest hebben
gemaakt, hartelijk danken

G. Aalpoel
B. L. Aalpoel-

de Weert

kinderen en klein-
kinderen

Voor de zeer vele blijken
van medeleven die wij
mochten ontvangen tij-
dens het plotseling over-
lijden van mijn Jnnigge-
liefde echtgenoot en onze
zorgzame vader en opa,
betuigen wij onze oprech-
te dank.

A. M. Rikkerink-
Grootelaar

en kinderen

Zutphen, januari 1976
Zwanevlot 302

Toneelveren. „KRATO"
Opvoering van 't blijspel

„We komen niet uit
met ons pensioen"

Zaterdag 10 januari a.s.
aanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg

Te koop wegens omstan-
digheden: Berini t.e.a.b.
M. van Delden, Brinker-
hof 57, Vorden

Te koop: lange leren jas,
maat 54. Joostinkweg 8,
Vorden

Toneelveren. „KRATO"
Opvoering van 't blijspel

„We komen niet uit
met ons pensioen"

Zaterdag 10 januari a.s.
aanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg

Te koop aangeboden:
l DRU gashaard ƒ 100,-;
l geyser Variant ƒ 25,-.
Telefoon na 19.00 uur:
2426

Toneelveren. „KRATO"
Opvoering van 't blijspel

„We komen niet uit
met ons pensioen"

Zaterdag 10 januari a.s.
aanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg

Te koop: 2 salonkasten,
TV-tafel, witte Duitse
keukenkast, salontafel,
kroonlamp, wollen vloer-
kleed als nieuw 225 x 325
lange leren heren jas, mo-
torgordel. Spittaalder-
kamp 3, Zutphen telefoon
05750-13624

Te koop:
PRIMA JONGE
HENNEN 18 weken
EN GROTE
HANEN 13 weken
voor slacht of sier-
hanen. Géén mest-
kuikens.

BRETVELD
Ruurloseweg 88, Henge-
lo (Gld.) tel. 05753-7282

Toneelveren. „KRATO"
Opvoering van 't blijspel

„We komen niet uit
met ons pensioen"

Zaterdag 10 januari a.s.
aanvang 20.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg

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

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

WIM TEN PAS

en

WILMA GOEDHART

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaatsvinden op vrijdag 9
januari 1976 om 14.30 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.

Vorden, januari 1976
Berend van Hackfortweg 18 / Hanekamp 9
Voorlopig adres: Hanekamp 9, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

AP WENTINK

en

JOLINDA HOMMA

gaan trouwen op vrijdag 16 januari a.s.
om 14.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Januari 1976
Vorden, Wilhelminalaan 11
Hengelo (Gld.), Westerstraat 16

Dag-adres: zaal Concordia, Raadhuis-
straat, Hengelo (Gld.).
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur.

Op het geboortefeest van Christus is in vrede
tot een beter leven overgegaan mijn lieve
zorgzame man, onze vader en opa

JOHANNES NICOLAAS PETRUS
MARIA VAN SNELLENBERG

echtgenoot van
Johanna Margaretha van der Valk

in de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: J. van Snellenberg-van der Valk
N. van Snellenberg
M. van Snellenberg-Boderi
Hans en Ton
J. Groenendaal-van Snellenberg
A. Groenendaal
Peter en Roei

Vorden, 25 december 1975
Hoetinkhof 10
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden overleed toch nog onverwachts onze
geliefde en zorgzame man, vader en opa

JOHANNES MARTINUS
VAN DER WAL

echtgenoot van E. ]. Groot Obbink

op de leeftijd van 68 jaar.

E. J. van der Wal-Groot Obbink

H. E. van der Wal
B. J. van der Wal-Buszkamp
Hans
Henk
Dirk-Willem
Peter

Vorden, 28 december 1975
Dorpsstraat 7

De crematie heeft inmiddels te Dieren plaats-
gevonden.

Toch nog onverwachts is van ons heengegaan
onze lieve broer, zwager en oom

JO VAN DER WAL

Bilthoven: N. van der Wal-Veltkamp

Warnsveld: H. van der Wal
R. van der Wal-Pieper

Zutphen: M. Azink-van der Wal
J. Azink
nichten en neven

28 december 1975

Heden overleed onze zeer geachte voorzitter,
de heer

J. M. VAN DER WAL

Zijn liefde voor de folklore en in het bijzon-
der voor De Knupduukskes zal steeds een
voorbeeld voor ons blijven.

De Knupduukskes

28 december 1975

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Op 28 december 1975 is rustig en kalm inge-
slapen onze lieve moeder en oma

KRIENJE AUSEMA
weduwe van Joh. H. Wansink

op de leeftijd van ruim 86 jaar.

Namens de kinderen en
kleinkinderen

Zutphen, 28 december 1975

De begrafenis heeft in alle stilte plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Hen-
gelo (Gld.).

Heden overleed zacht en kalm onze lieve
moeder, oma en overgrootmoeder

MARIA ALBERTA PASTOORS
wed. van R. J. Eulink

in de gezegende ouderdom van 84 jaar.

Rust zacht lieve moeder en oma

Uit aller naam:
familie Eulink
kinderen en kleinkinderen

Vorden, 6 januari 1976
Alderkampweg l

De gezongen uitvaartmis wordt gehouden op
vrijdag 9 januari om 10.30 uur in de St. Wil-
librorduskerk te Vierakker.

Barendsen ruimt op
Koopjes in:

huishoudelijke artikelen

luxe artikelen

cassettes

gereedschappen enz.
Zie etalage winkel huishoudelijke
artikelen.

Van 15 tot en met 21 januari

GEBR. BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 15 - Telefoon 1261

PAK UW VOORDEEL

Diverse restanten

KAMERBREED

TAPIJT
STUKKEN VOORDELIGER

ZIE ONZE

TAPIJTSHOWROOM

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTHHENSEWEG TEL.05752-1514

Daverende koopjes

in onze

vanaf 15 januari a.s.

ZWEEDSE MUILEN
met voetbed maten 36 t/m 46

DAMESSCHOENEN
pumpmodel vanaf

DAMESSCHOENEN
met veter vanaf

JACOBS MODESCHOENEN
vanaf

(alle modellen van dit seizoen)

Verslagkrant
In de Openbare Leeszaal en
Bibliotheek ligt voor geïnteresseer-
den een zgn.
VERSLAGKRANT
klaar.

Men kan zo'n krant tijdens de normale ope-
ningstijden kosteloos afhalen, teneinde zich
omtrent de opbrengst van de aktie „Geven
voor Leven" op de hoogte te stellen.

Bestuur KVF afdeling Vorden

ANITA BANDSCHOENEN

HERENSCHOENEN

vanaf

nu vanaf

29,90

14,90

29,90

34,90

34,90

20,00

PANTOFFELS NU GULDENS GOEDKOPER

WULLINK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Mftt WW



GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat bij hen is
ingekomen een verzoek van de heer Ch.
Kamphuis te Vorden, om vergunning voor de
bouw van twee woonhuizen op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie
K nr. 3837, gelegen aan de Zutphenseweg.

Deze aanvraag is niet in overeenstemming
met het terzake vigerende bestemmingsplan,
doch past geheel in het ter visie gelegde ont-
werpplan Vorden 1975.

Zij zijn dan ook voornemens om met toepas-
sing van artikel 19 van de wet op de Ruim-
telijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de
Woningwet de gevraagde vergunning te ver-
lenen.

De bij het ingediende verzoek overgelegde be-
scheiden liggen vanaf 7 januari t/m 20 januari
1976 voor een ieder ter gemeentesekretarie ter
inzage; gedurende deze termijn kunnen be-
langhebbenden schriftelijk bezwaar tegen ge-
noemd voornemen indienen bij burgemeester
en wethouders.

Vorden, 2 januari 1976.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Mr M. Vunderink
de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat bij hen is in-
gekomen een verzoek van Nedac B.V. te Vor-
den, om vergunning voor de bouw van een
magazijn en kantoor op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Vorden, sektie K nr.
3872 (ged.), gelegen aan de Nedac weg.

Deze aanvraag is niet in overeenstemming
met het terzake vigerende bestemmingsplan,
doch past geheel in het ter visie gelegde ont-
werpplan Vorden 1975.

Zij zijn dan ook voornemens om met toepas-
sing van artikel 19 van de wet op de Ruim-
telijke Ordening en artikel 50 lid van de
Woningwet de gevraagde vergunning te ver-
lenen.

De bij het ingediende verzoek overgelegde be-
scheiden liggen vanaf 7januari t/m 20 januari
1976 voor een ieder ter gemeentesekretarie
ter inzage; gedurende deze termijn kunnen be-
langhebbenden schriftelijk bezwaar tegen ge-
noemd voornemen indienen bij burgemeester
en wethouders.

Vorden, 2 januari 1976.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Mr M. Vunderink
de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
In de week van 19 t/m 23 januari a.s. zal de
jaarlijkse aktie ter bestrijding van de ratten,
gratis door de gemeente worden uitgevoerd.

Een ieder die hiervoor in aanmerking wenst
te komen dient dit vóór 17 januari 1976 op
te geven bij gemeentewerken, telefoon 2323.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Mr M. Vunderink
de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Te koop bij inschrijving

Het gemeentebestuur van Vorden is voorne-
mens bij inschrijving te verkopen:

het perceel, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sektie K nr. 2447
(ged.) plaatselijk bekend Smids-
straat 11, omvattende een perceel
grond ter grootte van plm, 125
vierkante meter met woning.

De inschrijving geschiedt op dinsdag 27 ja-
nuari 1976 van 11.00 tot 11.15 uur, ten ge-
meentehuize te Vorden.

De inschrijfformulieren, voorwaarden en si-
tuatietekening zijn ten gemeentesekretarie
(afdeling II) verkrijgbaar.

Kijkdagen op vrijdag 9 januari a.s. en vrijdag
16 januari a.s. 's-ochtends van 10.00 tot 12.30
uur.

Vorden, 5 janari 1976.
Burgemeester en wethouders van Vorden

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

B. V. MACHINEFABRIEK

G. TEN HAVE
Door een toenemende omzet van onze produktle
kunnen wfl op korte termgn plaatsen:

a.
bankwerkers

b. Lassers,
zowel elektrisch als CO 2

c. Monteurs,
buitendienst
Staalkonstrukties en algemene silo-
bouw maken een belangrijk deel uit
van onze produMen.

Zfl die tevens ervaring hebben met
machines voor veevoederfabrieken
en/of chemische industrie, genieten
de voorkeur.

Wfl gaan uit van een minimale leef-
tfld van 25 jaar.
Vanzelfsprekend bieden wjj u pas-
sende arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties te richten aan:
B. V. MACHINEFABRIEK G. TEN HAVE
Industrieweg 8 te Vorden.

Inlichtingen tussen 8.00-17.00 uur tel. 05752-2244
of na 18.00 uur tel. 08342-1949.

ITT off. dealer

SCHAUB-LORENZ

Radio - Televisie - Afspeelapparatuur
Autoradio

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

• 3 jaar garantie op alle types
kleurentelevisie

• 2 (aar garantie op alle overige
apparatuur

• Eigen servicedienst, ook in de
weekends

• 3 maanden garantie op iedere
reparatie

Toneelveren. „KRATO"
Opvoering van 't blijspel

„We komen niet uit
met ons pensioen"

Zaterdag 10 januari a.s.
aanvang 20.00 uur'in zaal
Schoenaker, Kranenburg

Gevraagd: hulp in de
huishouding 2 of 3 och-
tenden in de week.
Mevr. Huith, De Steege
41 te Vorden

SUPERBENZINE
95,9 cent

Diesel 52,8 et.
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

Propaangas
in fles of tank

KEUNE Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

Kunstgebitten-reparatie

Drogisferij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden

Gevraagd: hulp voor één
dag of 2 morgens of 2
middagen.
Mevr. van Dorth, Huize
Medler, Vorden
telefoon 6753

Wij wensen u allen een
VOORSPOEDIG
1976

Loodgietersbedrijf
„TAKKE"
W. Weulen Kranenbarg
Zelhem

Nette man. 42 jaar, zoekt
kamer of kosthuis.
Brieven onder nr. 44-1
buro Contact. Inlichtin-
gen tel. 05752-1440

Ook in 1976 kwaliteitsvlees
van de echte slager

MALSE BIEFSTUK
250 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

SLAVINKEN
3 stuks

ROLLADESCHIJVEN
3 stuks

500 gram
SPEKLAPPEN

4,98

5,88

4,88

1,95

2,98

2,49

Voor de boterham:

150 gram BOTERHAM WORST 1,19
150 gram PEK EL VLEES 1,65
250 gram LEVERWORST (eigen fabr.) 1,49
250 gram KOOK WORST (eigen fabr.) 1,49
100 gram SNIJ WORST 0,95

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Voordelige opruimings-koopjes

vindt u in dit blad

Ruvevo daar kunt u altijd terecht
Voor de betere mengvoeders.
Van Wessanen uiteraard.
Maar ook deskundig advies,
kostenbesparende
voederschema's en gunstige
koopkontrakten.
Ruvevo staat altijd voor u klaar.
Jaar in, Jaar uit.
Da's wel zo vertrouwd.

Mengvoedercentrale
Ruvevo bv.
DeVenterkampS,
Ruurlo,
tel. 05735-1646/1647

Om nog even terug te komen op de Agrado'75;

De prijswinnaars van de Ruvevo quiz zijn;
Hoofdprijs in de groep tot 16 jaar:
R. Toevank, A24, Ruurlo: een radio
In de groep volwassenen:
De hoofdprijs een gereedschapskist met Inhoud:
W. Nieuwenhuis, Waterdij k 10, Beltrum
De 1e prijs, tafelaansteker, een kist sigaren en
3 badhanddoeken:
mevr. W. Olvoort-DIjkman, D38, Borculo
De 2e prijs, tafelaansteker en een kist sigaren:
P. Lueb, Groenestraat 17, Wehl
De 3e prijs, tafelaansteker en een kist sigaren:
mevr. Daalwijk-Bomans, Stokkumerweg 11, Markelo

Alle andere prijswinnaars hebben Inmiddels bericht
ontvangen.

De juiste oplossing luidde:

Lljnschilfers: E Laplatamaïs: A
Cocosschilfers: C Gerst:
Amerikaanse maïs: — Tarwe: B

(15 t/m 24 januari) is weer erg groot. Vele voordelen in:

+ MEUBELEN
* TAPIJTEN

* GORDUNSTOFFEN ENZ.
Onze showroom in Yorden staat vol met koopjes! U m oet dat zien!

inter-style

VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332



Donderdag1 8 januari 1976

37e jaargang nr. 44 DERDE BLAD CONTACT -VORDEN
Damrubriek
Na vele verzoeken om weer te beginnen met
een damrubiek, heb ik besloten om met in-
gang van het nieuwe jaar wekelijks weer
een rubriek in Contact te verzorg-en en hier
bij dan de eerste.
Dat in het damspel ontzettned veel moge-
Igkheden schuilen om tot winst te komen
bewijst de volgende stand.
Zwart 10 schijven op l 3 6 8 9 13 19 20 23
en 29.
Wit 10 schqven op 17 22 27 28 32 34 35 37
39 en 43.
Wie zou verwachten dat wit hier dam
neemt op de bezette en dubbel beveiligde
ruit 3? Toch presteerde de witspeler dit
kunststuk en wel als volgt: 35-30, 29x40;
39-34, 40x29; 17-12, 8x17; 22x11, 6x17; 30-
24, 19x30; 28x8, 3x12; 27-22, 17x28; 32x3.
Zeer knap gezien!
Om nu het nieuwe jaar niet al te moeiUjk te
beginnen volgt hier 'n eenvoudig probleem.
De stand in cgfers:

Zwart 3 schijven op 8 34 en 40.

Wit 2 schijven op 17, 45 en dam op 31.

Wit

Zwart

Mochten er oplossers zijn die moeite hebben
b.v. met de nummering van het bord, of op
andere wjjze er niet uit kunnen komen, ik
ben gaarne bereid om inlichtingen te ver-
schaffen.
Uw oplossing kan gezonden worden naar:
H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18, Vorden.

De storm is door onze

Zoek uw voordeel
MEUBELEN

GORDIJNEN

TAPIJT
MATRASSEN

EN TEXTIEL

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 15»4

Onze opruiming
BEGINT DONDERDAG 15 JANUARI OM

8.30 UUR

Komt onze koopjes
zien!

Teveel om op te noemen

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
De af<L Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen belegt donderdagmiddag in
zaal Smit een gezellige bijeenkomst, waar-
bfl mevrouw W. P. N. Bootsma-Bathoorn
dia's zal vertonen over haar reis naar Fin-
land.
Een zeer belangrijke avond vindt plaats op
woensdag 14 januari. Dan zal mevrouw J.
A. Strick van Winschoten, medewerkster
van de nierstichting, een voorlichtingsavond
verzorgen waarbij tevens de film „Je leert
er mee leven" wordt vertoond.
Woensdag 11 februari wordt in zaal Smit
de jaarvergadering gehouden waarbij het
aftredende lid mevrouw G. Wagenvoort-
Memelink zich niet en mevrouw M. G. Ko-
ning-iKnoef zich wel herkiesbaar stelt. Na
afloop van de vergadering zal mevrouw W.
B. J. Hennink-Geerdink (consulente SEV)
de dames o.a. bezig houden met een quiz.
In samenwerking met Jong Gelre en de
GMvL wordt woensdag 3 maart een avond
georganiseerd, waarbij het echtpaar Hoek-
meyer een lezing met dia's verzorgt over
„De grote wereld en de kleine Elisabeth".
Het betreft en zeiltocht rond de wereld in
6 jaren.

Binnenkort beginnen
de

dat wit u toch goed
zien !

KLEUREN-
TELEVISIE

grootbeeld kleurentelevisie
van het merk Erres met 66
cm beeld. In fraaie noten-
kleur kast. Voor maar

1995,-
Natuurlijk zijn er televisies, kleur of
zwart-wit, in verschillende maten en
prijzen. Dat kunt u het beste zelf komen
zien.

Voor beeld en geluid:

Gems Winkel
VORDEN (05752-2124)

Uitslag kerstpuzzel wordt
in ons volgende nummer

bekend gemaakt

Voetbal
BOSLOOP VOETBALVER. VORDEN
De bosloop die de voetbalvereniging- Vorden
zondagmiddag organiseerde trok ditmaal
zo'n 55 deelnemers. De heren J. Jansen en
Joh. Pardgs hadden een parcours uitgezet
van 5 km en een van 3 km.

Er konden worden deelgenomen door de pu-
pillen, junioren, senioren, donateurs en de
dames van de senioren. Na afloop reikte de
heer D. Besselink vice-voorzitter van Vor-
den, aan de volgende personen de prflzen
uit: Pupillen (3 km): 1. E. Pardijs 14 min.
8 sec.; 2. R. Reuver 14 min. 21 sec.; 3. J.
Lang-werde 15 min. 30 sec.
Dames (3 km): 1. mevr. v. d. Ix>gt 16 min.
14 sec.; 2. mevr. Pardrjs 16 min. 19 sec.; 3.
mevr. Rothman 16 min. 20 sec.
Junioren/Senioren (5 km): 1. J. Gr. Jeb-
bink 19 min. 8 sec.; 2. Joh. Pardijs 19 min.
21 sec.; 3. W. v. d. Logt 19 min. 32 sec.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Programma afd. zaterdag: SV Ratti 1-O1-
denkotte 1; SV Ratti 2-Wilp 2; SV Ratti 3-
Voorst 2; CJV-ers 5-SV Ratti 4.

Programma afd. zondag: Vorden-Wesepe;
Zelhem 2-Vorden 2; Hercules l-Vorden 3;
Vorden 4-Voorst 4; Vorden 5-Sp. Doesburg
i; Vorden 6-Eerb. Boys 5.

Paardesport
GEZELLIGHEISBIT DE GRAAFSCHAP
Om de onderlinge band nog wat nauwer
aan te halen organiseerde het bestuur van
de LR De Graafschap een zgn. gezellig-
heidsrit. Ca. 30 ruiters en amazones kwa-
men met hun paar opdagen.
De stoet die vertrok bij de Kiefskamp be-
reikte via het Onstein en de Wiersse de
boerderij van de famiie Groot Nuelend in
Mossel waar het gezelschap zich te goed
deed aan krentebrood met koffie. Na de in-
wendige mens te hebben versterkt kwam
men via de Wildeniborch en het Galgengoor
weer in Vorden terug. De lengte van de
tocht bedroeg ca. 20 km.

Dammen
BERTUS NIJENHTJIS WINT
P. DEKKER WISSEI.BEKER

Voor de jaarlijkse gongwedstrijden van de
Vordense damclub DCV bestond een flinke
deelname. Inze was de ,,P. Dekker wissel-
beker". Deze wedstrijden waarbij de eerste
drie minuten 5 seconden per set bedenktijd
wordt gegeven en daarna 10 seconden per
zet, leveren soms de gekste situaties op en
de hilariteit is dan ook niet van de lucht,

wederom Bertus Nrjenhuis die de
plaats voor zich opeiste. De overige

resuaten waren als volgt: 2. J. Masselink;
3. J. Oukes; 4. H. Grotenhuis ten Harkel; 5.
G. Wassink; 6. J. Boudri; 7. W. Heuvink; 8.
H. Scheffer; 9. H. Ruessink; 10. A. Was-
sinJABij de jeugd was Harry Graaskamp
de^Hrkste.

GERDA GOSSELINK AKTIEF
IN UTRECHT
In Utrecht worden momenteel de halve fi-
nales gespeeld voor het kampioenschap van
Nederland voor dames. In totaal nemen
hieraan 10 dames uit alle delen van het
land deel. Uit district Oost is van dé partij
Gerda Gosselink uit Vorden. Gerda behaal-
de tegen mej. Meuwisse uit Amsterdam re-
mise, terwijl de partij tegen mej. M. Knu-
vers uit Drunen voor de Vordense verloren
ging-

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS GAAN
SPORTMAN VAN HET JAAR KIEZEN

De heren D. Jansen en B. BraaJthekke heb-
ben het bestuur van de Vordense Auto- en
Motorclub een beerk g-esohonken. De Graaf-
schaprjjders wil in deze beker telkenjare de
naam graveren van die Graafschaprtjders
die zich het afgelopen jaar het meest ver-
dienstelijk voor de club heeft gemaakt.
Het bestuur verklaarde nadrukkelijk dat dit
niet persé een aktief rtjders behoeft te zjjn.
Administratieve leden etc. komen eveneens
in aanmerking. De sportman van het jaar
zal jaarlijks op de feestavond worden be-
kend gemaakt.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in zaal
Smit o.l.v. mevr. Annelies Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, ledere
donderdag

's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traning-savond TTV Vorden btj het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Elke laatste vrijdag van de maand: ruil-
beurs (Jeugdcentrum)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

Januari:
10 Toneelver. KRATO: We komen niet uit

met ons pensioen, zaal Schoenaker
12 Rayonlezing EHBO, brandwonden
14 Bond van Plattelandsvrouwen
17 Bal voor gehuwden café Eykelkamp
17 Feestavond W Vorden zaal F. P. Smit
24 Prinsenbal Karnavalsvereniging De

Deurdreajers in residentie zaal
Schoenaker

30 Dropping SV Ratti
31 Jeugdcentrum, uitvoering Vordena

Toneel

Februari:
6 Uitvoering Sursum Oorda, Jeugdcen-

trum
7 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcen-

trum
11 Bond van Plattelandsvrouwen
28 Karnavalsoptocht De Deurdreajers en

karnaval in residentie Schoenaker te
Kranenburg

29 Kinderkarnaval De Deurdreajers te
Kranenburg-

Maart:
l Rayonlezing EHBO, traumadienst
1 Karnaval De Deurdreajers in residentie

Schoenaker te Kranenburg
2 Karnaval De Deurdreajers in residentie

Schoenaker te Kranenburg
3 Bond van Plattelandsvrouwen

27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,
Christus Koning kerk

April:
7 Bond van Plattelandsvrouwen

12 Bond van Plattelandsvrouwen

De besturen van de verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Kuikenbroederij
JOH. LUIMES

vraagt voor spoedige

indiensttreding een

medewerker
— moet m staat zijn na een

inwerkperiode zelfstandig te
werken

— dient in bezit te zijn van
vrachtwagenrijbewijs

— inzicht in agrarisch bedrijf
gewenst

— eventueel woning beschikbaar

JOH. LUIMES
Dennendijk 10, Warnsveld, tel. 05752-1930

Heeft u zich al opgegeven voor de exkursie op
20 januari a.s. naar de

1976
de tentoonstelling van
land- en tuinbouw-
mechanisatie

Gaarne opgave voor 10 januari
a.s. bq onze kantoren te:

Hengelo (Gld.), Linde,
Ruurlo en Vorden

In verband met deze exkursie zijn onze werk-
plaatsen te Linde en Ruurlo op 20 januari a.s.
de gehele dag

gesloten

V.L.C.
DE GRAAFSCHAP
Stationsstraat 14 te Ruurlo

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

Zutphenseweg — Vorden — Teleioon 1304

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon Of.7',2-1514

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Biedt te koop aan:

Vauxhall 12 1975-
Datsun 140 J de Luxe 1974
Citroen 2CV 6 1974
Morris Mini 1973
Citroen Ami 8 Break
GS 1015 motor 1973
Simca 1301 Special 1973
Peugeot 404 diesel 1972
Peugeot 504 1972
Renault R 12 TL 1971
Ford Taunus coupé 1300 . . 1970
Morris Mini 850 1970

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of 10.000 km garantie, getectileerd en M.L.-
behandeling.

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
9n goeie slager

Varkenslappen
Verse worst

498
349

Zaterdag: Bieflappen !00 granl 698
De gehele
week:

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag;

Fricandellen

Hamburgers
Runderlappen
Bakbloedworst

3 stuks

3 stuks

DOORREGEN
500 gram

4 plakken

FIJNE VLEESWAREN
ALLES UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

GEKOOKTE HAM
150 gram

TONGEWORST
150 gram

LEVERWORST
aan een stuk 250 gram

Maandag: LEVER
100 ar

Dinsdag:

100 gram

CERVELAAT
100 graml \J\J ^A l VII l l

Woensdag: KATENSPEK
100 gram

Rookworst f 1,-korting JL'E
G

M
E£AKT

Gehakt 500 gram 2,50
heel kilo 450

UIT ONZE BROODBOETIEK
Wl] zeuren nu niet langer over de kwaliteit van het bro l̂ van HARTMAN.

U moet het nu zelf maar eens proeve n ...

VAN ONZE BANKETBAKKER
Slagroomstam

Speculaas

van 365 voor

GRANDIOOS
van 198 voor

GROENTE EN FRUIT

Uien
Bananen

Grape fruits
Soepfroente

Mandarijnen

Sinaasappels
Maandag en dinsdag:

Sla

1 kilo

CHIQUITA
1 kilo

3 stuks

150 gram

CLEMENTINES
zonder pit, per net

VEEL SAP
per net

2 kroppen

Jansen presenteert grote merken reklame

Raak sïnas
1/1 liter
nu slechts

MAGGI AROMA
van 179 voor

DUYYIS PINDA'S
van 191 voor

HONIG VERMICELLI middel of fijn
van 85 voor

HAK RODE KOOL MET STUKJES
APPEL van 168 nu

Hero cassis
van 169
nu slechts

HERO AARDBEIENJAM CONFITURE
van 220 voor

HERO BRUINE BONENSOEP
1/1 liter van 235 voor

HONIG TOMATENSOEP
van 109 voor

MAGERE MELK
1/1 liter

VOLLE MELK
1/1 liter

DIEPVRIES
Prinzess haantjes
1100 gram nu slechts

Iglo spinazie
450 gram slechts

ZUIVEL-AFDELING
Volle verse melk
1/1 liter minimumprijs

Citroenvla
Vi liter slechts

HAK BRUINE BONEN
van 168 voor

SMITH'S WOKKELS 2 smaken
familiezak van 110 voor

Unox erwtensoep
van 240
onze prijs

SMITH'S CHIPS 2 smaken
familiebaai onze prijs

CHIPITO'S 2 smaken
nu slechts

Unox rookworst
250 gram
onze prijs

BETUWE TWEEDRANK 3 smaken
van 235 voor 198

198
Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 10 januari

BETUWE HALVITURE JAM
van 214 voor

Kassakoopje: Bii f 15 bood
schappen 1 pak eierkoekjes voor slechts
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