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Prins ?

Voor Vorden en wijde omgeving breekt het karnavals-
seizoen weer aan. Het bestuur van de karnavalsver-
eniging „De Deurdreajers" heeft mij gevraagd als hun
Prins leiding te geven aan het karnaval 1976, dit in
nauwe samenwerking met de President, Tanzmarikes,
Raad van Elf en Prinsenkapel. Deze eervolle taak wil
ik gaarne op mij nemen en op zaterdag 24 januari a.s.
zal ik mij op het Prinsenbal in residentie Schoenaker
aan u voorstellen.
Tijdens de voorbereiding, waar het aktieve bestuur al
geruime tijd mee bezig is, heb ik gemerkt dat kosten
noch moeite gespaard zijn om u Vordenaren, wat zeg
ik, om u Achterhoekers, weer onvergetelijke dagen te
bezorgen. Deze inzet van het bestuur en de achterban
dient gehonoreerd te worden met een massale op-
komst en eenzelfde enthousiasme, welke zo kenmer-
kend is voor De Deurdreajers.
Mocht u ons karnaval nog niet kennen, dan nodig ik u
uit, mede namens mijn gevolg, op het Prinsenbal a.s.
zaterdag 24 januari. Ik spreek tevens de wens uit, dat
het karnaval 1976 - het achttiende Deurdreajerskarna-
val - voor u allen een groots en geslaagd festijn mag
worden.

Eenmaal 'n deurdreajer, altijd 'n deurdreajer!
Daarom blijft het motto: „Neet nöln, moar deur-
dreajen".

Alaafl Alaaf! Alaaf!
Prins ???

Karnavalsvereniging

De Deurdreajers
begint aan het 18e seizoen
Het karnaval van De Deurdreajers staat
aan de vooravond van al weer het 18e sei-
zoen. Een van haar Prinsen noemde de
vereniging in zijn maidenspeech: „het op-
groeien van kleuter tot een leuke tiener".
Deze tiener is nu een vlotte jonge vereni-
ging geworden, welke alle problemen die
deze leeftijd met zich meebrengt op een
rustige en vooral eerlijke manier heeft be-
naderd.

De gedachte bfl het lezen van deze woorden
zal wellicht zijn: ,,ja, maar wat maakt dat
voor verschil met andere verenigingen?" In
de eerste plaats is De Deurdreajers een kar-
navalsvereniging in de juiste zin van het
woord. In de tweede plaats een vereniging
welke zich manifesteert in een betrekkelijk
korte periode van het jaar. En hierin onder-
scheidt het zich van de meeste andere ver-

enigingen in Vorden.

Ondanks deze handicap heeft de vereniging
een naam opgebouw welke de toets der kri-
tiek kan doorstaan, in elk opzicht. Het
'beert aan het karnaval die sfeer mee te
geven waardoor het zo populair is gewor-
den. De Deurdreajers is een begrip gewor-
den onder de karnavalsverenigingen uit de
vere omtrek en daar zijn ze blij mee. Het
heeft moeite en geduld gekost om karnaval
te vieren op een wijze De Deurdreajei
waardig en nog steeds wordt er geschaaft
aan het karnavalsgezicht. Het bestuur
streeft er dan ook naar de trekken van de
Vordense gemeenschap steeds duidelijker
naar voren te laten komen. Dit is een must
omdat het bezoekersaantal van de karna-
valsfestiviteiten voor een belangrijk deel
wordt verkregen door mensen buiten Vor-

Koerselman
cassettes

den. Daarom is het zo belangrijk dat Vor-
den voorop loopt met karnaval in de on-
vervalste vorm, namelijk het openstaan
voor ieder die op een juiste wfjze dit wil
vieren.

En als nu achter zo'n karnaval een goede
vereniging staat, en achter die vereniging
de Vordense gemeenschap, dan is er alle
reden om aan te nemen dat het Vordense
gezicht in het karnavalsgebeuren duideltjk
naar voren komt. En dat is wat het bestuur
de vele bezoekers van bulten onze gemeente
wil laten zien.

Een eerste blik hierop is zaterdag a.s. Dan
stelt De Deurdreajers haar nieuwe Prins
1976 met zijn gevolg officieel voor. Dit ge-
beurt in de residentie van de vereniging,
zaal Schoenaker te Kranenburg. Begeleid
door Prinsenkapel The Flamingo's zal het
18e karnaval van De Deurdreajers 'n aan-
vang nemen.

Wat het grote karnaval eind februari/be-
gin maart betreft, deze zal in grote lijnen
dezelfde zijn als vorig jaar. Zaterdags ont-
vangst door burgemeester en wethouders
met overhandiging van de sleutel van Vor-
den; met aansluitend de grote karnavals-
optocht en 's avonds karnavalsbal.

Zondagmiddag karnavalsoptocht te Kranen-
burg en jeugdkarnaval met o.a. poppenthea-
ter De Trekwagen, installatie Jeugdprins
en aansluitend 's avonds pronkzitting met
muziek van De Hooiplukkers en buutredner
Gert van de Stekkebèzenbos.

Maandag en dinsdag de traditiegetrouwe
karnavalsavonden. In de week hieraan voor-

'gaand de bezoeken aan de bejaarden- en
'verzorgingscentra's, kleuterscholen en kleu-
terdagverblijf, alsmede bezoek aan de oud-
ste inwoner.

Voor de organisatie zowel voor als tijdens
leze karnavalsfestiviteiten tekent 'n groep

ruim veertig personen welke met de
plaatselijke autoriteiten en vooral met de
bevolking, in al haar geledingen, het Vor-
dense gezicht naar waarde zullen kunnen
uitbeelden. Het bestuur hoopt dan ook, als
u benaderd wordt om medewerking, op
welke wijze dan ook, u deze medewerking
mede in deze vorm zult zien.

GEMEENTE-
NIEUWS

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

Deze week vragen wij uw aandacht voor de
volgende punten:

1. Agenda raadsvergadering d.d. 27 janu-
ari 1976.

2. Stichting Gelders Studiefonds; studie-
toelagen 1976/1977.

3. Afkondiging Lozingsverordening riole-
ring.

Ad 1.
Op de raadsagenda voor de vergadering van
27 januari 1976 komen o.m. de volgende on-
derwerpen aan de orde:

vaststelling nieuwe verordening regelende
de taak, de samenstelling en de bevoegd-
heid van de vaste commissies van advies en
bestand en benoeming leden van die com-
missies; wtjziging en aanvulling verorde-
ning onroerendgoedbelastingen; subsidie
verstrekken warme maaltjjden-plan „Tafel-
tje-Dek-je"; vertegenwoordiging gemeente
Vorden in de Stichting Schooladviesdienst;
vaststelling 10e wijziging gemeenteflke
bouwverordening; aanwtjzlng leden en
plaatsvervangende leden raad Gewest Mid-
den-IJsel; vaststelling 14e wijziging „Bezol-
digingsverordening 1971": vaststelling getal
wekelijkse lesuren vakonderwijs voor het
jaar 1976; vaststelling bedrag per leerling
artikel 55 bis van de Lageronderwijswet
1920 voor het jaar 1976; vaststelling bedrag
per leerling voor administratiekosten inge-
volge artikel 101, lid 8 van de Lageronder-
wijswet 1920 voor het jaar 1976; reservering
gelden voor restauratie en verbouw kasteel
Vorden; grondverkoop in plan Brinkerhof
1973, nr. 1; verzoek tot schadevergoeding
ex artikel 19 wet Ruimtelijke Ordening door
de heer P. A. Baron van der Borch tot Ver-
wolde; benoeming ambtenaren van de Bur-
gerlijke Stand; beroepschrift J. F. Fleurke
tegen weigering bouwvergunning; a. uitgif-
te grond in erfpacht aan de Stichting Vor-
dens Tennispark, b. garanderen betaling
rente en aflossing van een door de Stich-
ting Vordens Tennispark te sluiten geldle-
ning; voorbereidingsbesluit Komplan.

Subsidie verstrekken warme maalttjden-
plan „Tafeltje-Dek-je".
Het bestuur van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, afd. Vorden, vraagt bij

schrijven van 7 november 1975, financiële
medewerking voor het aanschaffen van
containers met de daarbij behorende dub-
'bele pannensets voor het verstrekken van
warme maaltijden aan die inwoners van
Vorden, die daarvoor in aanmerking komen.
Tevens vraagt het bestuur financiële me-
dewerking in de kosten van het bezorgen
van de maaltijden. Naar aanleiding van bo-
venaangehaald verzoek heeft wethouder
Bogchelman 'n onderhoud gehad met een
delegatie van het bestuur van voornoemde
vrouwenvereniging. Deze vrouwenvereni-
ging heeft zich omtrent de mogelijkheden
van deze dienstverlening uitvoerig georiën-
teerd in Hengelo Gld. en Gorssel, waar de
organisatie van het verstrekken van war-
me maaltijden goed verloopt. Zij menen dat
ook in Vorden, zij het op bescheiden schaal,
behoefte bestaat aan een dergelijke organi-
satie.
Hoewel burgemeester en wethouders geen
concrete gegevens omtrent de huidige be-
hoefte kunnen verstrekken, onderschrijven
zij geheel de mening van voornoemd be-
stuur. Het is de bedoeling dat door vrij-
willigers, gerecruteerd uit leden van meer-
genoemde vrouwenvereniging, waarbij ook
op steun van de KPO Kranenburg mag
worden gerekend, de warme maaltijden zul-
len worden bezorgd bij die personen die
hiervoor blijkens medische en/of sociale in-
dicatie in aanmerking komen.
Verwacht wordt, zulks op basis van gege-
vens van gemeenten van ongeveer dezelfde
grootte van Vorden, dat dagelijks 8 a 10
personen van deze vorm van hulpverlening
gebruik zullen maken. De warme maaltij-
den waaraan de voorkeur moet worden ge-
geven boven diepvriesmaaltijden, zullen
worden betrokken van het bejaardencen-
trum De Wehme en Villa Nuova.
Om te voorkomen, dat financieel minder
draagkrachtigen vanwege de prijs per
maaltijd geen gebruik zouden kunnen ma-
ken van deze dienstverlening, wil het be-
stuur de kostprijs zo laag mogelijk houden.
Zij verzoekt daarom ook financiële mede-
werking in de kosten van het bezorgen van
de maaltijden. Hierbij wordt gedacht aan
het verstrekken van een kilometervergoe-
ding aan de vrijwilligsters.
Het college van burgemeester en wethou-
ders meent het door het bestuur van de

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
genomen initiatief te moeten steunen en
stelt de raad dan ook voor een bedrag van
ƒ 2000,— op de begroting van 1976 beschik-
baar te stellen, teneinde 10 containers en
daarbij behorende dubbele pannensets te
kunnen aanschaffen om deze in bruikleen
te verstrekken aan het bestuur van ge-
noemde vrouwenvereniging.

Ad. 2.
Stichting Gelders Studiefonds;
studietoelagen 1976/1977.
Voor het cursusjaar 1976/1977 bestaat er
voor Inwoners van de provincie Gelderland
weer gelegenheid een studietoelage aan te
vragen bij de Stichting Gelders Studiefonds.
Dit betreft alleen studies waarvoor geen
rijksstudietoelage kan worden verkregen.
Formulieren voor een aanvrage zijn ver-
krijgbaar op elk gemeentehuis en dienen zo
spoedig mogelijk maar in elk geval vóór
l augustus 1976 te worden ingezonden.
Mocht een opleiding halverwege het cursus-
jaar 1976/1977 aanvangen dan dient het
verzoek vóór de aanvang van de opleiding
te worden ingediend.
Indien uw aanvraag om een studietoelage
bij het rijik is afgewezen op grond van
studieresultaten, dan kunt u alsnog - ook
na de sluitingsdatum van l augustus 1976 -
een verzoek om een studietoelage bij het
Gelders Studiefonds indienen.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan is
het secretariaat van het Gelders Studie-
fonds gaarne bereid u nadere inlichtingen te
geven (telefoon 085-457411, toestel 2159).

Ad 3.
Afkondiging Lozingsverordening riolering.
De raad der gemeente Vorden heeft in zijn
openbare vergadering van 16 december '76
de „Lozingsverordening riolering" vastge-
steld. Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben bij schrijven van 23 december 1975,
ingevolge artikel 198 lid 2 van de Gemeen-
tewet, de ontvangst van deze verordening
bericht.
De genoemde verordening is op 17 januari
1976 in werking getreden en ligt thans ter
gemeentesecretarie gedurende 3 maanden
voor een ieder ter lezing en is tegen beta-
ling der kosten algemeen verkrijgbaar.

BURGERLIJKE.,
STAND

Gehuwd: A. Wentink en J. H. Homma.
Overleden: G. Groot Obbink, oud 90 jaar.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

In het Kerkblad van de Hervormde Kerk in
Vorden stond deze maand het volgende ar-
tikeltje, dat we graag ook in deze rubriek
een plaatsje geven.

OPBRENGST KERSTKOLLEKTE
RAAD VAN KERKEN

De rondgang, de kollekte voor de Kerst-
aktie van de plaatselijke Raad van Kerken
heeft het mooie bedrag van ƒ6.145,60 opge-
ibracht. De Raad van Kerken wil graag bij
deze u danken voor uw gave. Zo werd deze
aktie mede door uw hulp mogelijk. Om een
indruk te geven van het werk: er zfln 480
kerst-attenties gemaakt en bezorgd. Een
respectabel aantal. Wij danken dan ook al-
len diJBtieraan hebben meegewerkt!

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
Dit jaar wordt van 18 tot 25 januari de
week van gebed voor de eenheid van de
christ^en gehouden. De Raad van Kerken
te Ge^Be en het Secretariaat voor de een-
heid m^ome heeft een orde van dienst sa-
mengesteld.
In de kerkdiensten hopen we samen te bid-
den voor de eenheid van de christenen. We
vragen u dat ook persoonlijk in uw gebeden
te willen doen. Een klein boekje met gebe-
den en Schriftlezingen kunt u ook bestellen
bij: De Raad van Kerken en het Apostolaat
van het Gebed, Graafseweg 11, Nijmegen.
Telefoon 080-222495. Prijs per exemplaar 30
cent. Het thema van deze week is: Geroe-
pen om te worden wat we zijn (l Johannes
3 : 2 ) . Dit gebed kan en mag en „moet"
uiteraard elke week (52) gezegd, gebeden
worden.

v.v. Vorden hield
geslaagd feest
De zaal van Hotel Smit was zaterdagavond
tijdens de jaarlijkse feestavond van de voet-
balvereniging Vorden tjokvol. Een feest-
commissie was enkele dagen in de weer ge-
weest om de zaal smaakvol aan te kleden.
Het resultaat mocht er dan ook beslist zijn,
zodat er al direct bij binnenkomst een ge-
zellige sfeer heerste.

Niet zo gezellig waren de woorden van
voorzitter F. Soharrenberg die aankondig-
de dat het bestuur het komende jaar „har-
der" gaat optreden. „Spelers die menen zo
maar te kunnen wegblijven of zich op het
laatste moment af melden, zullen strenger
gestraft worden," aldus sprak de heer
Scharrenberg. Het applaus dat hem ten
deel viel bewees wel dat de aanwezigen het
toch wel met hem eens waren.

Hierna was het de beurt aan de toneelver-
eniging TAO uit de Wildenborch. Met het
ikomisohe blijspel Het hing in de lucht ver-
overde TAO al snel het publiek. Onder lei-
ding van regisseur M. Huidink bracht TAO
in een vlot tempo het uit drie bedrijven
bestaande toneelstuk.

De rollen beken goed te zijn ingestudeerd.
Het geheel liet een dermate goede indruk
achter dat het ongetwijfeld niet de laatste
keer zal zijn dat het Wildenborchse toneel-
gezelschap een feestavond van de voetbal-
verenigng Vorden zal opvrolijken. Mede-
spelende nwaren: Freek KI. Brinke (boots-
man) ; Reinier KI Brinke (kapitein); Frans
Staring (als Niek Groenendaal); Frida te
Lindert (Emmy Groenedaal); Diny Staring
(dienstmeisje Mia); Janny Reintjes (tante
Sjaan); Jurry KI. Brinke (Loes Nflbof);
Thea Gr. Nulend (Marie Bartels) en Reint
Mennink (souffleur).

Na dit optreden barstte het feest in alle
hevigheid tot in de kleine uurtjes los, waar-
bij de band Tak e i t Easy zich van haar
beste kant liet zien. Hoe de resultaten op
de groene mat ook mogen ztjn, één ding is
zeker feestvieren kunnen ze bij Vorden wel.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 25 januari: 10.00 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 25 januari: 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 25 januari: 10.00 uur ds J. B. Kuh-
lemeier, kindernevendienst klas l, 2 en 3;
19.00 uur ds A. van Vliet te Eibergen

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (cré-
Ghe); 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 Steninga, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bty de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wflkzusters 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 spoedrecoepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bty
geen gehoor kan het politieburo, teL 1230
of de families EQerkamp teL 1886 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) teL 1382,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; btj geen gehoor 05750-12031.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konsls-
toriekamer 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 konsistoriekamer 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 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220. •

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en TT.
10.80-12.30 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
voorleeshalfuur tj e

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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AJUINBURGERS

BIEFBURGERS

FRICANDEAU
VAN DE HAM

SNÏTZELS

HACHEEVLEES

3 stuks

3 stuks

500 gram

100 gram

300 gram

298
298

618
149
278

SOEPPAKKET
ONS BEKENDE nu 268

Vleeswaren
ROLSPEK

BOTERHAMWORST

Slagersleverworst

PATE

100 gram

200 gram

500 gram

champignon - ardenner -
peper - 100 gram

89
98

198
129

ZONNETUItf
GOUDREINETTEN ^
GOLDEN DELICIOUS , kto

BLANKE WITLOF^
Handsinaasappelen ^kilo

Blanke champignons 200 gram

198
148
98

269
98

DIEPVRIES VOORDEEL

KIP in zessen klaar nu voor 575
VISSTICKS 10 stuks 169
IGLO LOEMPIA van 99 voor 89
HUZARENSALADE kilo 525

DOBBELMAN BLAUW

VRUCHTEN ZEEPPOEDERLIMONADE

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 26 Januari

MALSE SLA 2 kroppen

WIENER SCHNITZEL

Dinsdag 27 januari

Gekookte BIETJES

SPEKLAPPEN
Woensdag 28 januari

RODE KOOL

100 gram

500 gram

MAGER
500 gram

VARKENSLAPPEN 500 gram

128
108

55
248

49
498

A&O GRAAG TOT
0 UIT ONS ZUIVELHOEKJE

VOLLE MELK

UNIE KAAS

MARGARINE

minimumprijs liter

jong belegen
500 gram

REMIA DEX
pakje 250 gram

91

425

49

WASVOORDEEL
SUNIL draagkarfon

van 910 nu 698
GLORIX bleekwater van 87 nu 69
SUNIL in fraaie

emmer 1298
BONTKRACHT in fraaie

emmer 1298
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KLEUTER-
VOEDING

alle smaken
van 126 voor

HERO CONFITURE

AARDBEIEN
JAM

1

VOORDEEL SLIJTERIJ
BOOTZ LIKEUREN

VIEUX

CAFÉ ORIËNTAL

BESSENGENEVER

VAT 69 WHISKY

JAGERMEISTER

OLD WHITE PORT

ALLE SMAKEN
per fles

DE KUYPER
literfles

MOKKA LIKöR
per fles

GANZEBOOM
literfles

per fles

per fles nu

ROBERTSON'S
per fles nu

895
1395
1295
745

1325
1395
998 1

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK

MOKKASTAM

GEZINSCARREE

per stuk

per stuk

318
270

BLOEMEN S PLANTEN
NARCISSEN

PRACHT CYCLAAM
grote bos 198

275

ZOETWAREN VOORDEEL
A & O KOEKEN

COCOSKRANSEN

BOKKEPOOTJES

MARS

diverse soorten
pak van 109 voor

pak a 8 stuks nu

heerlijk koekje
per pak

geeft weer energie
pak a 3 stukjes

89

119

119

129

SUPERVOORDEELTJES

Grolsch bier
krat a 20 halve liters van 15,46 nu 1298

LASSIE
pak 400 gram van 161 nu 139

KOP EN SCHOTEL >inen
set a 3 stuks 550

Seven Up
de enige echte - Literfles van 131 nu

KOFFIEMELK A & O halfvolle
V2 liter 109

KEMT HAIRFORM blauw of geel
set a 3 flacons 200

Crème 21
voor een fijne huid - Grote pot van 345 voor 265
ZOUTE PINDA'S A & O

350 gram 189

Hoy rookworst
225 gram, per stuk 109
WASVERZACHTER ROBIJN

flacon van 298 voor 219

pak a 250 gram van 78 voor 69

ASO
tweedrank
per fles 76 - ELKE 2e FLES 59
HAAS TAFELAZIJN flacon van 92 voor 79

Moselblümchen
koel serveren - 5 flessen 10,

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232

mmmmummumumiaaa



Tot en met zaterdag 24 januari kunt u nog profiteren van de
op alle niet afgeprijsde artikelen ook op GORDIJNSTOFFEN en VLOERBEDEKKING

Nieuwe
koopjes

Japonnen nu v.a. 10,-

Blouses

Pullovers

Mantels

MODECENTRUM TEUNISSEN - RUURLO
Vrijdags koopavond

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

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkuraie verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

OOK IN 1976.
blijft BEIJER-BESSELINK met haar
exklusieve en zeer uitgebreide kollektie

het grootste bruidshuis
van oost-Nederland

Bent u binnenkort de bruid, maak dan eens
een afspraak. Telefoon 05448-222.

Onze deskundige verkoopsters zijn u graag
van dienst.

3BUIDSJAPONNEN BRUIDSHUIS

tijer
BELTRUM bij Groenlo, Mr. Nelissenstraat 23
Maandag v.m. gesloten - Vrijdag koopavond

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
waf vers brood eigenlijk is !

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Zündapp, Kreidler, Yamaha,

Puch en Peugeot

bromfietsen
alle modellen uit voorraad lever-
baar.

Enorme kollektie rijwielen groot
en klein.

Steeds voorradig goede inruil
bromfietsen, diverse merken

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G - Telefoon 05753-7278

Aparte bruids
reportages
worden vakkundig

verzorgd door:

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)

BETALING (CONTRIBUTIE

GROENE KRUIS
U kunt vanaf heden uw kontribu-
tie voor het jaar 1976 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
postgiro nr. 847903 t.n.v. Groene
Kruis te Vorden.

De konfributie bedraagt
ƒ 22,50 per jaar

Wordt u na 15 februari een kwitantie aange-
boden, dan komt er ƒ 2,— administratie- en
inkassokosten bij en betaalt u ƒ 24,50

Zaterdagmorgen

31 januari
om 9.00 uur

begint onze jaarlijkse

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Stichting Jeugd-
sociëteit „Vorden"

presenteert op zondag-
avond 25 januari

weer zo'n fijne

FILMAVOND
in het Jeugdcentrum.

Aanvang 20.00 uur

Te koop:
BOERENGERIEFHOUT en
OPENHAARDHOUD
(beuk en berk) onder het landgoed
Hack fort.

D. /. Walgemoed Hengelo G. tel. 05753-1421

TRANSPORTEN EN

VERHUIZINGEN

GOSSELINK
Raadhuisstraat 19 - Vorden - Telefoon 1493

Reklame
Vrijdag en zaterdag:

APPEL-
MANDJES
Specialiteit: Zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750
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37e jaargang nr. 46 TWEEDE BLAD CONTACT - VOEDEN
Schietvereniging M edler bouwt nieuwe
akkommodatie met vijf banen
Op een steenworp afstand van de rijksweg
Vorden-Ruurlo even voorbij kasteel Het
Medler in de gelijknamige buurtschap on-
der de gemeente Vorden, wordt momenteel
hard gewerkt aan de nieuwe schietaccom-
miodatie van de schietvereniging 't Medler.
Nijvere leden van de vereniging benutten
al hun vrije tijd 's avonds en vooral zater-
dags om zo gauw mogelijk hun nieuwe ho-
me te kunnen gebruiken. Als het gebouw
klaar is, men hoopt in het a.s. voorjaar om-
streeks maart-april, beschikt men over
liefst vijf luchtbuksbanen, terwijl de moge-
lijkheid om met vuurbuksen te schieten ook
aanwezig is.

Het gebouw heeft een lengte van vijftien
meter en is ongeveer 5,20 meter breed.
Het wordt aan het bestaande clubhuis van
de touwtrekvereniging Vorden gebouwd.
De vloer is van beton, de binnenmuur is
van steen opgetrokken, de buitenzede tot
aan het trasraam steen en daarna een hou-
ten betimmering van z.g. rabatplanken.
Voor de verlichting worden TL-buizen ge-
bruikt, de verwarming geschiedt via een
ollekachel. De hoofdingang is aan de weg-
zijde, maar zodanig gepland dat men juist
via een nog aan te leggen tegelpad onder
ihet overstekende dak van het touwtrek-
kersclubhuis het gebouw kan bereiken. Via
een tussendeur kan men in het clubhuis
komen.

IDEALE COMBINATIE

Gerrit Ribbers, een van de bestuursleden
van de schietvereniging, die de supervisie
over de bouw heeft vindt het een ideale

combinatie om het samen met de touw-
trekclub te doen. „Wij zijn eigenlijk ook
voortgekomen uit de touwtrekvereniging,
die aanvankelijk zelf wilde schieten op ge-
zellige ledenavonden, maar later besloot 'n
eigen vereniging op te richten. Nu bestaan
we ongeveer vijf jaar en het draait prima.
We nemen met drie viertallen deel aan de
competitie van Oost-Gelderland, waarbij
onder meer Medler l uitstekend voor de
dag komt in de 2e klasse.
Als het gebouw klaar is hebben we vijf ba-
nen en kunnen we ook eens andere vereni-
gingen uitnodigen of zelf toernooien hou-
den," zegt Ribbers. „Dan beschikken we
over een van de grootste accommodatie uit
de omgeving, waar menigeen jaloers op is."

GEMEENSCHAPSZIN
Er heerst in het Medler nog een prima ge-
meenschapszin. Dank zij de ideale samen-
werking van touwtrekkers en schutters
kan men dit realiseren. „We hebben nu
veertien leden maar als alles klaar is kun-
nen we uitbreiden. Ons oudste lid Jan Snel-
link is 68, maar nog zeer aktief en een der
trouwste bezoekers van de donderdagavon-
den."
Gedurende de afgelopen jaren hebben de
schutters gastvrijheid genoten bij de touw-
trekkers. Men maakt hier gebruik van een
negen meter lange schiettunnel gefabri-
ceerd uitzgn. oliedrums (vaten). „Er is al
heel wt lood ingeschoten," zegt Ribbers,
„maar het is altijd heel gezellig 's avonds
om de oliekachel. We hebben ook een eigen
onderlinge competitie opgezet met pop- en
prijsschieten."

Het bestuur bestaande uit Ab Knoef, voor-
zitter, Gerrit Nrjenhuis, secretaris en Ger-
rit Ribbers, penningmeester, is bijzonder te-
vreden met de bouw. Men heeft veel mede-
werking gehad van b. en w., de gemeente-
architect en andere instanties.

UIT TOÜWTBEKCLUB „GEBOREN"
Jan Knoef, voorzitter van de Touwtrekver-
eniging Vorden is bijzonder blfl met de nieu-
we aanwinst. „De schietvereniging werd uit
de touwtrekkers „geboren"; naast de uit
ongeveer 45 leden bestaande TTV Vorden,
omvat de samenwerking de uit 30 leden be-
staande Vrouwenclub 't Medler en de 15
leden van de schietvereniging. Alle drie ver-
enigingen hebben hun accommodaties in
ons clubhuis en de samenwerking is bijzon-
der goed. We overleggen alles samen. Toen
de schietvereniging startte in 1970 schon-
ken wij een eerste luchtbuks.
De nieuwbouw is zelfs groter dan het be-
staande clubhuis dat 10 x 6 meter groot is.
Wtf kunnen het nu ook als traningslokaal
gebruiken," aldus Knoef, die nog veel meer
plannen voor de toekomst voor zijn leden
heeft, maar zich hierover nog niet wil uit-
laten. „Wij blijven wel de baas over het ge-
bouw, dat is logisch. De financiering is ook
in samenwerking met de Touwtrekclub ge-
schiedt."

VOORJAAR
Met de bouw is men in mei verleden jaar
begonnen. Men hoopt de accommodatie in
het voorjaar klaar te hebben. Geheel in de-
zelfde stijl als het clubhuis is de dakbe-
dekking van pannen; de buitenwand wordt
groen geschilderd, dit in tegenstelling met
het clubhuis dat een bruine kleur heeft.
Over enkele maanden zullen de schutters en
touwtrekkers trots kunnen zijn op hun
nieuwe aanwinst, die door vereende krach-
ten in uitstekende harmonie tot stand is
gebracht.

Het in aanbouw
zijnde
schietlokaal
aan de
Ruurloseweg

„Tafeltje-dek-je" in raad van Vorden
Het bestuur van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen afd. Vorden heeft het
gemeentebestuur financiële medewerking
gevraagd voor het aanschaffen van con-
tainers met de daarbij behorende dubbele
pannensets voor het verstrekken van war-
me maaltijden aan die inwoners van Vorden
die daarvoor in aanmerking komen. Ook
wordt financiële medewerking gevraagd in
de kosten van het bezorgen van de maal-
tijden. Gedacht wordt aan een kilometer-
vergoeding.
Verwacht wordt dat dagelijks 8-10 perso-
nen van deze vorm van hulpverlening ge-
bruik zullen maken. De warme maaltijden
waaraan de voorkeur moet worden gegeven
boven diepvriesmaaltijden, zullen worden
betrokken van het bejaardencentrum De
Wehme (niet van Vila Nuova).
Het college van B. en W. stelt de raad voor
(dinsdag 27 januari komt de raad van Vor-
den bijeen) om twee duizend gulden be-
schikbaar te stellen voor 10 containers en
pannensets die in bruikleen worden ver-
strekt aan het bestuur van de afd. Lochem
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
die met het initiatief zijn gekomen.
Het is de bedoeling dat uit beide organisa-
ties vrijwilligers gerecruteerd zullen wor-
den voor de bezorging van de maaltijden bij
die personen die hiervoor in aanmerking
komen. Om te voorkomen dat financieel
minder draagkrachtigen vanwege de prijs
van de maaltijd geen gebruik kunnen ma-
ken wil het bestuur de kostprijs zo laag
mogelijk houden. Wat betreft de gevraagde
kilometervergoeding merken B. en W. op
dat deze servicekosten uit de opbrengst
van de maaltijden moeten komen, temeer
daar wanneer de omstandigheden daartoe
aanleiding geven en men ook overigens vol-
doet aan de voorwaarden om voor bijstand
in deze kosten in aanmerking te komen,
een beroep op de Algemene Bijstandswet
kan worden gedaan.
Het bestuur van de Plattelandsvrouwen
gaat ook de marktvereniging, Groene Kruis,
Raad van Kerken en de plaatselijke banken
benaderen. De eigenlijke kostprijs zal dus
afhangen van de te ontvangen subsidies.

SCHADEVERGOEDING BARON
VAN DER BORCH BLIJFT AFGEWEZEN

B. en W. blijven van mening dat het ver-
zoek om schadevergoeding dat Baron v. d.
Borch heeft ingediend, moet worden afge-
wezen. In een vorige raadsvergadering heeft
men het voorstel aangehouden maar een

nadere toelichting door Baron v. d. Borch
heeft geen nieuwe gezichtspunten opgele-
verd.
B. en W. handhaven hun voorstel van 2 de-
cember met dien verstande dat ze de raad
voorstellen het verzoek tot schadevergoe-
ding ex artikel 49 wet ruimtelijke ordening
te weigeren, inplaats van verzoeker in zijn
verzoek niet ontvankelijk te verklaren, zo-
dat voor Baron v. d. Borch de mogelijkheid
aanwezig is om bg de Kroon in beroep te
gaan.

RAADSCOMMISSIES VOOR
ADVD3S EN BIJSTAND

Op verzoek van de raad heeft de commissie
ad hoc bestaande uit de raadsleden L. de
Boer, W. A. Kok, A. Ploeger en mr. R. A.
v. d. Wall Bake met als secretaris de ge-
meentesecretaris, zich in een drietal bijeen-
komsten uitvoerig beraden op welke wijze
tot 'n beter funktioneren van de raadscom-
missies voor advies en bijstand kon worden
gekomen.
De commissie ad hoc merkt in haar rapport
o.a. op: „Het scheppen van een klimaat
waarin een goede dialoog tussen het college
van B. en W. en de raadscommissies tot
stand kan komen, dient te worden bevor-
derd, waarbij vooral ook gedacht wordt aan
een vroegtijdig betrekken van de raadscom-
missies bij het voorbereidende werk van
genoemd college. Alledaarbij betrokken par-
tijen moeten de intentie hebben daaraan
mee te willen werken".
B. en W. onderschrijven dit en zullen dit
voorzover dat van genoemd college afhan-
kelijk is zoveel mogelijk blijven bevorderen.
Het voorstel van de commissie om drie
commissies van advies en bij stand in te
stellen is door het colege overgenomen. Het
zullen een commissie voor algemeen be-
stuur worden, een commissie financiën en
een commissie onderwijs. Elke fraktie zal
een vertegenwoordiger hebben in een com-
missie. Als voorzitter van de commissies
hebben B. en W. aangewezen burgemeester
M. Vunderink (algemeen bestuur); wethou-
der G. J. Bannink (financiën) en wethouder
H. A. Bogchelman (onderwijs).

GEMEENTELIJKE GARANTIE GELD-
LENING (80.000 GULDEN) AAN TE

GAAN DOOR DE STICHTING
VORDENS TENNISPARK

Op het terrein naast het gymlokaal zal de
Stichting Vordens Tennispark een 3-tal ten-
nisbanen aanleggen (met de mogelijkheid

tot uitbreiding tot 4 banen).
Dinsdagavond bereikt de raad een voorstel
van B. en W. om een perceel grond van
66 x 36 meter in erfpacht aan de Stichting
uit te geven. De tennisclub dient daar jaar-
lijks ƒ 834,— voor te betalen.
De Stichting gaat voor de aanleg van deze
banen een lening van 80 duizend gulden
sluiten bij de Rabobank te Vorden. B. en
W. stellen de raad voor om de tijdige beta-
ling van rente en aflossing te garanderen.
Aan contributies verwacht men een bedrag
van ƒ 16.025,—, dat door 230 leden zal wor-
den „binnengebracht", t.w. 90 seniorleden
elk 90 gulden; 65 tweede seniorleden elk 70
gulden en 75 juniorleden elk 45 gulden.
Voor het onderhoud is 4300 gulden op de
begroting gezet. Het exploitatietekort zal
in het eerste jaar 1300 gulden bedragen.
Volgens de normen van de huidige subsidie-
regeling bedraagt de maximale gemeente-
lijke subsidie gebaseerd op de door de Stich-
ting overgelegde gegevens plm. 2100 gul-
den.
B. en W. stellen de raad voor akkoord te
gaan met de gemeentelijke garantie voor de
tijdige betaling van rente en aflossing van
de geldlening van 80.000 gulden. Het colle-
ge verbindt er echter de voorwaarde aan
dat in principe iedere inwoner van Vorden
gelegenheid moet worden geboden in club-
verband van de tennisakkommodatie ge-
bruik te maken en dat binnen drie maan-
den voor elk boekjaar de begroting en drie
maanden na elk boekjaar de jaarstukken
aan het college van B. en W. ter goedkeu-
ring worden overgelegd.

Werkgroep Leef-
baarheid Vorden
Met inspanning van bovengenoemd groep
zullen er zaterdagmorgen bomen worden
geplant voor de winkels van fa. Eijerkamp
en Van Asselt aan de Zutphenseweg.
Voer de Werkgroep Leefbaarheid Vorden is
dit een belangrijke eerste aanzet om de Zut-
phenseweg zijn groen weer terug te geven.

Geslaagd
In Zwolle slaagde dezer dagen met goed
gevolg voor het diploma dameskapster on-
ze plaatsgenote mej. H. A. Bouwmeester
uit het Medler. Zij is werkzaam in de kap-
salon bij Marie Louise te Ruurlo.

JEUGD-
APPEL
DAMMEN
TE
VORDEN

Meer dan
100 deelnemers
waren in het
Jeugdcentrum
aanwezig

Niet minder dan 116 jongelui hebben zater-
dagmiddag in het Jeugdcentrum te Vorden
deelgenomen aan het jeugdappèl dat het be-
stuur van district Oost organiseerde.
Het is een aanmoedingstoernooi waarbij de
sterkste deelnemers bij elkaar in de poules
(elke poule bestaat uit vier spelers) wor-
den ondergebracht, zodat ook de minder
goede spelers een kans krijgen een prijs te
winnen.

De deelnemers afkomstig uit Vorden, Win-
terswijk, Lichtenvoorde, Laren, Ruurlo,
Elbergen, Warnsveld, Zutphen, Brummen,
Hengelo, Doetinchem en Zevenaar werden
ondergebracht in een groep t.m. 16 jaar
(aspiranten) en 16-19 jaar (jeugd).
De heer A. Wassink die de leiding van het
toernooi had toonde zich in zijn openings-
woord verheugd over de grote deelname.
Hadden sommige clubs niet met vervoers-
problemen te kampen gehad, dan zou het
aantal deelnemers nog veel hoger zijn uit-
gevallen. Opmerkeijk was dat er veel meis-
jes van de partij waren.
De prijzen werden bij de jeugd gewonnen

door: H. Grotenhuis (DCV Vorden); G.
Wassink (DCV); M. Verbeek (BDV Brum-
men); T. Bax (DIOS Eibergen) en J. Mas-
selink (DCV).
Bij de aspiranten werden de prezen gewon-
nen door: B. Stege (DCH Hengelo); H.
Haytink (D&Z Laren); H. Gosselink (DCV
Vorden); J. v. d. Lubbe (WDV Winters-
wijk); J. van Laarhoven (WDV); E. Post-
ma (DCV); T. Holweg (LDC Lichtenvoor-
de); B. Bosch (BDV Brummen); C. v. d.
Schaaf (D&Z); A. Berends (DCV); J. Rave
(WDV); A. Grefhorst (DCV); R. Rengelink
(DCH); G. Bosch (BDV); H. Sonderen
(WDV); B. Hiddink (DCV); R. Paul (LDC)
E. Booy (DVD); H. Frieling (WDV); H.
Souilljee (WDV); R. Bruinsma (DCV); P.
Schalkwijk (ZDV); J. Bovendorp (BDV);
R. Souilljee (WDV); R. Ridder (DCV); H.
Vreman (DCV); J. Tenkink (ZDV); T. van
Snellenberg (DCV); F. Bush (LDC); G.
Memelink (DCV) en J. Ros (WDV).

Gezien het succes van dit toernooi is de
heer Wassink voornemens om binnenkort
weer een jeugdappèl te organiseren.

Nierstichting doet
geroep op Platte-
landsvrouwen
Na een kort welkomstwoord verleende de
presidente van de afd. Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen mevr. R.
Pelgrum-Rietman, het woord aan de bui-
tendienst medewerkster van de Nierstich-
ting Nederland t.w. mevr. J. A. Strick-van
Linschoten.
Tijdens haar lezing voor de pauze vertelde
mevr. Striok over de problematiek van- en
de mogelijkheden voor de nierpatiënten.
Met de noodzakelijke medische hulp is bij-
zonder veel geld gemoeid. Het aantal ge-
vallen met nieraandoeningen neemt jaar-
lijks toe met ca. 300-400 patiënten.
De Nierstichting Nederland verleent steun
bij de uitbreiding van het aantal dialyse
plaatsen, niertransplantaties en bevordert
de hulpverlening aan individuele chronische
nierpatiënten. Daadwerkelijke hulp kan be-
staan uit een gift of uit uw aanmelding als
lid van de vereniging tot steun aan de Nier-
stichting Nederland.
Mevrouw Strick wees ook op de mogelijk-
heid van het codicil, waardoor men kan
verklaren na het overlijden zijn nieren voor
transplantatie af te staan. Na de pauze
vertolkte de film Je leer er mee leven de
levende praktik van het nierpatiënt zijn en
de mogelijkheden die de patiënt medisch
ten dienste staan.

Aktiviteiten Geld.
Mij v. Landbouw
De afd. Vorden van de Geld. Mij. van Land-
bouw belegt maandagavond 26 januari in
zaal Smit haar jaarvergadering. Behalve
de traditionele jaarverslagen zullen ook de
jaarverslagen van het Vordens Veefonds en
het Vordens paardefonds bekend worden
gemaakt. '
Bij de bestuursverkiezing stelt de heer Joh.
Rietman zich herkiesbaar dit in tegenstel-
ling tot de heer J. H. Koning. In zijn plaats
stelt het bestuur de leden H. J. Hulstfln en
J. Vruggink kandidaat. Na het officiële ge-
deelte zal na de pauze de heer H. Klein
Kranenbarg, bedrijf sdeskundige (varkens-
houderij) van de RLVD te Arnhem spreken
over het onderwerp: Wat zijn de mogelijk-
heden van de varkenshouderij op het ge-
mengde bedrijf.
Donderdag 29 januari zal de algemene ver-
gadering van de Geld. Mij. van Landbouw
plaatsvinden in Arnhem. De commissaris
van de Koningin mr. W. J. Geertsema zal
dan spreken over het onderwerp: Gelder-
land waarheen?
Donderdag 12 februari is er een gezamen-
lijke vergadering van de standsorganisaties
met als spreker de heer De Bruin, directeur
van de Provinciale Landbouwkundige
Dienst.
Woensdag 3 maart is er een culturele
avond met de leden van de afd. Vorden van
de Bond van Plattelandsvrouwen en Jong
Gelre. Op het programma staat dan een le-

zing met dia's over De grote wereld en de
kleine Elizabeth door het echtpaar Hoek-
merjer. Het betreft een zeiltocht rond de
wereld in zes jaren.

Damrubriek
DE OPENING (vervolg)
Ook worden zij door de tegenpartij wel als
combinatie-object gebruikt. Het verdient
daarom eerder aanbeveling om een formatie
op het middenbord op te bouwen dan aan
de randen. Een goede bezetting van het
centrum is een hechte basis voor het stre-
ven naar terrein winst. In het openingsspel
zijn de velden 28 (wit) en 23 (zwart) als
middelste velden strategisch het meest van
belang. Dit blijkt uit het in de praktijk
meest voorkomende openingsspel. De velden
worden of door wit en zwart beide bezet,
b.v. 1. 33-28, 18-23, of er wordt strijd gele-
verd om alleen zelf dit centrumveld te be-
zetten en/of de tegenstander dit te belet-
ten: b.v. 1. 34-29, 19-23; 2. 32-28, 23x34; 3.
40x29, 17-22; 4. 28x17, 11x22, met flank-
spel.
Uit de Zeeuwse Ie klasse competitie had de
voorzitter van de KNDB de heer v. d.
Vreugde tegen C. P. de Vos de volgende
stand. Zwart 9 schijven op 9 12 13 14 17 18
21 22 en 23. Wit 9 schijven op 25 32 33 35
36 37 38 39 en 42.
Zwart speelde hier heel gedurfd 13-19. Na
lang beraad besloot wit tot 37-31 ? Het leek
listig wan 21-27 mocht niet. Zeer gedeci-
deerd won zwart nu met 14-20, 25x3; 21-27,
32x21; 17x48, 3x28 en nog even verrassend
23x34 na! Geestig.

Het probleem van deze week:
Zwart 11 schijven op 7 12 13 15 28 29 32 33
34 39 en 40.
Wit 11 schijven op 16 20 21 26 36 37 41 43
48 49 en 50. Wit speelt en wint.

Zwart

Wit

De oplossing van het probleem van vorige
week was. Zwart 4 schijven op 22 27 28 en
33. Wit 4 schijven op 10 36 42 en 44. Wit
aan zet speelt 36-31, 27x36; 5-10; zwart
gedw. 33-39; 5x41, 36x38; en wit 44x42
wint door oppositie.
Goede oplossingen kwamen binnen van me j.
G. Gosselink en de heren H. Grotenhuis ten
Harkel, J. Masselink, H. Ruesink, Jos Bou-
dri en ons jeugdige lid E. Postma, allen uit
Vorden.

H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18, Vorden.



Ingezonden
(bulten verantwoordelijkheid der redactie)

AFBRAAK VAN NATTTURSCHOON
In opdracht van Gemeentewerken wordt er
in onze gemeente weer danig van dit na-
tuurschoon wegigehakt. Natuur is voor mij
in de eerste plaats die bomen, struiken,
planten enz., die niet door mensenhanden
zijn geplant, maar die daar op de één of
andere manier vanzelf zijn gegroeid. Vooral
de bermen en slootkanten moeten het ont-
gelden.
Ik schrflf dit stukje omdat ik de ondervin-
ding heb, dat protesteren op het gemeente-
huis volkomen zinloos is. Wie nu vanaf de
rondweg in Plan Zuid naar het Vordense
'bos gaat ziet direct aan het begin van deze
klinkerweg, dat daar weer een strook is ge-
kapt en dat was nu puur natuur. Hier
groeiden acht verschillende houtsoorten,
waaronder de sleedoorn en Gelderse Roos,
die hier nogal zeldzaam zfln. Maar dat alles
is nu weg.
Het is niet alleen de gemeente, die derge-
lijke dingen laat uitvoeren, ook het land-
goed Haokfort is daar al spoedig na het
overlijden van de Baron mee begonnen. Als
echt natuurmens hadden ze tfldens zfln le-
ven geen schfln van kans, om zo maar raak
te hakken. Je kunt het ook merken bfl het
wild. Hoe kaler de boel wordt, hoe meer ze
zich terugtrekken.
Vroeger moest je wel eens zoeken naar een
boerderfl, maar nu zie Je deze op l km af-
stand al staan. Ik hoop dat u begrflpt wat
ik bedoel. Het is ook Jammer dat de erf-
beplanting bfl boederflen zo is achteruitge-
gaan. Veel vruchtbomen zijn gekapt en daar
is weinig of niets voor in de plaats geko-
men. Voorlopig wil ik het hierbfl laten.
Met dank voor de plaatsing.

w.g. H. W. Offereins,
Nieuwstad 29, Vorden.

Kunst in de kamer
Men kan niet zeggen dat in Vorden geen
belangstelling is voor cultuur: daarvan ge-
tuigen de Leeszaal, het Nut, de muziek- en
toneeluitvoeringen. Toch groeit hoe langer
hoe meer het verlangen het culturele peil
op te voeren. Dat wordt nu mogelflk ge-
maakt door de nationale stichting „Kunst
in de kamer", die stimuleert en subsidieert
waar het ernstig verlangen aanwezig blflkt
muziek, voordrachtskunst, literatuur e.a.
uitingen van klasse op kunstgebied in meer
intieme sfeer te genieten.

Om te komen tot een kring Vorden en om-
geving hebben enkele initiatiefnemers de
nodige onderhandelingen met deze stichting
gevoerd. Als resultaat werd bereikt dat
zondag l februari a.s. een eerste kennis-
making met „Kunst en kaïner" wordt ge-
boden. En wel ten huize van mevrouw W.
A. A. Bayer-Kreulen, Christinalaan 12, Vor-
den, die door genoemde stichting als con-
tactpersoon is aangewezen.
Er zal een concert worden gegeven - aan-
geduid als „De familie Bach in galante
stol" - door het Amsterdams Atelier-trio,
bestaande uit: Jaap Spigt, clavecimbel; Ot-
tolien Otto, fluit; Peter Doberitz, cello.
Het ligt in de bedoeling gedurende dit sei-
zoen nog enkele uitvoeringen te geven. Bfl
gelegenheid van het concert zal daarover
nadere mededelingen volgen. Wie het zon-
dagmiddagconcert wil bflwonen of dit voor
ons dorp zo waardevolle initiatief wil steu-
nen, kan zich als donateur opgeven, schrif-
teltyk bfl mevrouw Bayer op genoemd adres
en vóór vrfldag 30 Januari. Het donateur-
schap voor dit halve seizoen bedraagt ƒ 15.
De initiatiefnemers hopen dat hun opzet zal
aanslaan.

Chr. Huishoud-
school startte
jubileumviering
Leerlingen en personeel van de Chr. Huis-
houdschool te Vorden zijn begonnen om op
hun wijze het feit te herdenken dat de
school dezer dagen 25 jaar bestaat.
Terwtjl de ene helft van de leerlingen op
school bezig was met o.a. filmen, fotogra-
fie, beschilderen van ramen, maken van
een wandkleed e.d. was de andere helft op
excursie. O.a. werden bezoeken gebracht
aan een pottenbakker, verpleeginrichting,
kwekertl, politie e.d.
Na een gezamenlijk etentje in school (door
de leerlingen zelf klaar gemaakt) volgde
er 's avonds in de gymzaal een optreden
van het cabaretgezelschap Hulzer Willem
en diene luu uit Winterswijk. De aanwezi-
gen hebben zich uitstekend vermaakt met
het programma dat bestond uit zang, mu-
ziek, schetsjes e.d.
Woensdag zal in school de laatste hand
worden gelegd aan de tentoonstelling
waarvan het de bedoeling is een indruk te
geven van het onderwijs op de ohr. huis-
houdschool. De tentoonstelling kan worden
bezichtigd op donderdag 22 januari. Vrij-
dagmiddag staat de school voor het publiek
open.

Voetbal
VORDEN LIET ONNODIG PUNT
LIGGEN BIJ ALEXANDRIA
Het gebeurt niet vaak dat de scheidsrechter
en de grensrechter het voortdurend met el-
kaar oneens zijn. Dit was wel het geval bfl
de ontmoeting tussen Alexandria en Vor-
den die zondagmiddag in Apeldoorn werd
gespeeld. De grensrechter van de thuisclub
die al meerdere keren blijk had gegeven er
volkomen „naast" te zitten werd op gege-
ven moment door de scheidsrechter tot de
orde geroepen. „We blflven wel goed vlag-
gen hé, anders steeks u de vlag maar in de
grond."
Met name in de tweede helft heeft Vorden
verzuimd om Alexandria naar een neder-
laag te spelen. Zoals zo dikwflls het geval
is bfl de geelzwarten werden weer verschil-
lende kansen onbenut gelaten. Ernst te
Veldhuis had pech toen zfln fraaie boogbal
buiten bereik van de uit zfln doel gekomen
keeper naast het doel lepelde.
Even later faalde Bertus Nflenhuis. Was
het vizier bfl Vorden wel eens goed gericht
dan voorkwam de Apeldoornse doelman na-
der onheil, oz ook bij een vliegend schot van
Bert Vlogman die hfl fraai stopte. De aan-
vallen van de thuisclub, minder talrflk dan
van Vorden, strandden meestal op de Vor-
dense defensie, die het deze wedstrijd niet
al te moeiltjk had.
Het gelukte Geert Heersink keer op keer
diverse openingen te forceren maar hij be-
ging dan de fout de bal te lang bfl zich te
houden zodat de achterhoede van de thuis-
club steeds weer de kans kreeg zich te her-
stellen. Het beef zodoende O—0.

RATTI 1-KlLDER 1: 4—2
Ratti l afd. zondag is weer o pde goede
weg; in eigen huis behaalden de Kranen-
burgers een klinkende 4—2 zege op het be-
zoekende Kilder 1. De thuisclub trad volle-
dig in het veld en trok direct ten aanval.
Na twee minuten resulteerde dit in een
openingstreffer via de voet van H. Haver-
kamp; de bal stuitte voor de keeper op de
grond en wipte over hem heen in het doel:
l—0. Ratti ging door en na tien minuten
was de stand 2—O toen de centrale verde-
diger van Kilder de bal liet lopen voor zfln
doelman maar G. Huitink was er als de
kippen bfl om met zfln hoofd te scoren:
2--0.
Kilder reageerde met tegenaanvallen, waar-
bfl de groenwitte defensie stand hield. Een
hard schot in de rechter benedenhoek werd
door doelman J. Huitink keurig gehouden.
Nog voor rust liep Ratti uit tot 3—0; een
dieptepass werd door de goed doorlopende
H. Haverkamp ingeknald.

Na de thee gingen de gasten, die niets meer
te verliezen hadden in het offensief en na
een kwartier hadden zij succes toen de Rat-
ti-verdediging verstek liet gaan. De Kilder
rechtsbuiten scoorde: 3—1. Ratti linksbui-
ten Wim Nflenhuis wist na een half uur, na
goed doorzetten waarbij onder meer de las-
tige defensie werd gepasseerd, met een
iboogbal in de rechterbovenhoek de stand
op 4—l te brengen. De thuisclub verwissel-
de hierna nog twee spelers: Theo Heuvelink
en Fons Haverkamp werden vervangen door
B. Overbeek en H. Dostal. Een minuut voor

het eindsignaal kregen de gasten een straf-
schop toegewezen, welke zuiver werd be-
nut: 4—2.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Programma afd. zaterdag: Helios l-S V Rat-
ti 1; CJV-ers 6-SV Ratti 2; SV Ratti 3-
OJV-ers 7; S V Ratti 4-Almen 5.
Programma afd. zondag: Gendringen 2-Vor-
den 2: Vorden 3-Sp. Brummen 5; Baakse
Boys 3-Vorden 5; Be Quiok al-Vorden al.

Vele koopjes in onze afdeling
wonïngtextiél

BANKSTELLEN zwaar eiken met losse
kussens nu van 1495,- voor spotprijs

DIVERSE EETHOEKEN NU ERG VOORDELIG
WANDMEUBELEN eiken
175 breed, 200 hoog

SLAAPKAMERS met ombouw
licht beschadigd - nu

TIENERKAMERS
vanaf

LOSSE KASTEN
vanaf

1195,-

TAPIJT UIT VOORRAAD:
WOLLEN BERBER

775,-

430,-

149,50

112,50

89,50

39,50
vanaf

NYLON SLAAPKAMERTAPIJT
vanaf

Tevens 10% korting
op alle niet verprijsde goederen

ook op toonzaalmeubelen
PROFITEERT HIERVAN

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo

van onze oprumng
MATRASSEN
s.g. 25 - 30 - 35 en 40 zeer speciale prijzen in alle maten

TAPIJT
100% wol op 400 breed vanaf

SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed per meter vanaf

RESTANT HEUGATEGELS
(zolang de voorraad strekt) normaal 12,49 per tegel nu W)

OOK NOG ENKELE ZEER MOOIE COUPONS TAPIJT OP KAMERBREED

BANIfpTELLEN
van 1995,- voor

149,-
49,-

van 1745,- voor

1495,-
1198,-

van 1050,- voor

EIKEN BANKSTELLEN

ZIE ONZE ENORME VOORRAAD M EUBELEN

vanaf 1298,-

Opgewekt

naar bed

MOOIE
TIENERKAMER

MODERNE
TAFEL EN 4 STOELEN

DIVERSE EETHOEKEN
MODERN vanaf

NOG ENKELE SALONKASTEN
bestaande uit:
BURO met 2 laden
BED 90x190
EN NACHTKASTJE
samen slechts

MODERN EN EIKEN

NOG EEN MODERN BED

EIKEN SLAAPKAMER
MET 2 NACHTKASTJES

EIKEN BUIKKASTJES

vanaf

voor

voor

voor

198,
495,
550,
198,
450,
165,

Als klap op

de vuurpijl

MODERNE
SLAAPKAMER

BED 140x190
2 NACHTKASTJES
MET BOVENBOUW
EN TUSSENBALK
voor

498,-

TIENERBUROOS
vanaf 98,- TWEEZITSBANK

nu voor 350,-
De koopjes op onze textielafdeling zijn teveel om op te
noemen

Zie etalages en tapijtshowroom UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 15)4



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van onze dochter en zusje

wij noemen haar
ESTHER

G. G. Wijnhoud
F. J. Wijnhoud-

Groot Roessink
Inge, Corinne

Vorden, 18 januari 1796
Dr. W. C. H. Staring-
striat l

Met blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte
van onze dochter

Adolphine Bernedet

Wij noemen haar
BERNEDET

C. Grootbod-
Beerning

G. Grootbod

Vorden, 14 januari 1976
De Bongerd 18

Langs deze weg willen
wij u allen heel hartelijk
bedanken voor de felici-
taties, bloemen en kadoos
die wij op ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten
ontvangen.

G. J. Groot Jebbink
H. B. Groot Jebbink-

Groot Jebbink

Vorden, januari 1976
Almenseweg 41
„Sophia-Hoeve"

Husqvarna boomzaagma-
chines uit voorraad lever-
baar. Vraagt demonstra-
tie.
Fa Kuypers, tel. 1393

Te koop: goed onderhou-
den gashaard, merk Etna.
Raadhuisstraat 4, Vorden

Ben in bezit van alle rij-
bewijzen en zoek werk
voor 3 dagen per week.
Brieven onder nr. 46-1
buro Contact

Te koop: cavia zwart
met kooitje. Böhmer,
Zutphenseweg 82 Vorden

Te koop: g.o.h. Daf 44
86-23 MD. W. A. Marti-
nus, Almenseweg 28,
Vorden, tel. 05752-1648
na 18 uur

Wilt u zo'n goeie
ASTERIX-FILM
ZIEN!

Zondagavond a.s. om
20.00 uur in het
Jeugdcentrum

Te koop: een z.g.a.n. Sie
Matic keuken, bestaande
uit onderkastjes met aan-
recht en blad en kookge-
legenheid (gas) bovenkas-
jes en afzuigkap; een ei-
l^en boekenkast; een dres-
soir; een Peugeot dames-
bromfiets, gunst, prijzen.
Te bevr. Groen, Burg.
Gallé"estraat21 (tel. 1443,
na 6 uur 's avonds)

Kun «tgebttten-reparatta

Drogisferij

TENKATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Gevraagd: bouwterrein
voor dubbel woonhuis of
bungalow. Brieven onder
nr. 46-3 buro Contact

Gevraagd: oud boerderij-
tje liefst met l of 2 ha
grond of meer, of alleen-
staand woonhuis met gro-
te tuin. Brieven onder nr.
46-4 buro Contact

Gezocht door jongeman,
31 jaar, N.H. kosthuis
met huiselijk verkeer.
Liefst in Vorden of Hen-
gelo Gld. Brieven onder
nr. 46-2 buro Contact

NIEUW
eiken spoorbiels
eiken planken en
balken
Bielzentafels

KEUNE
Nijverheidsweg 4 Vorden
gel. 05752-1736 - 1737

Propaangas
in fles of tank

KEUNE Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

Verzamelt u postzegels,
munten, prentbriefkaar-
ten of iets anders?
Kom eens kijken op de
ruilbeurs van „De Ver-
zamelaar" op zondag 25
januari 1976 van 14 tot
17 uur in zaal Schot,
Dr. Ariënsstraat 14, Ulft

Karnavalsvereniging

De
Deurdreajers
Kranenburg-Vorden

Zaterdag 24 januari in resi-
dentie zaal Schoenaker te
Kranenburg:

INSTALLATIE
PRINS/GEVOLG 1976

met aansluitend
karnavalsbal
aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.

Muziek: Prinsenkapel
THE FLAMINGO'S

Leden vrije toegang

Na afloop zal door de vereniging gezorgd
worden voor vervoer naar huis

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Boek tijdig uw zomervakantie!

Alle reizen met A.N. V.R.-garantie

REISBURO NIJENHUIS B.V.
Arnhem, Apeldoorn, Velp, Zevenaar

Boekingskantoor Vorden: mevr. Tuin,
Het Wiemelink 16, telefoon 2207

WARME BAKKER

OPLAAT
Dorpsstraat - Vorden

Weekend rek lame:

suikerbrood

Zeiljacks, Poncho's,

Fietscapes,

Regenpakken en -broeken
in de tuodekieuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, getaste naden

NAAR:

Wapen en Sporthandel

Martens
Zutphenseweg — Vorden

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

Datsun 140 J de luxe 1974
Citroen 2 CV 6 1974
Morris Mini 850 1973
Simca 1301 Special 1973
Peugeot 404 diesel 1972
Renault R 12 TL 1971
Fiat 128 1970
Fiat 127 1973
Volkswagen 1302 1971

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.

Aangeboden: GEBRUIKTE FIETSEN

2 meisjes, 5-7 jr. ƒ 20,- en ƒ 65,-; l meisjes
6-9 jr en l 7-10 jr. Gazelle; 3 meisjes 8-12 jr.
ƒ 55,- ƒ 65,- ƒ 87,50; l heren Gazelle ƒ 95,-;
l heren M ƒ 80,-; l dames Bianci ƒ 95,-; l
Puch brommer heren.
Nieuwe jongens- en meisjesfietsen 7-10 jr.
vanaf ƒ 148,- kompleet met standaard.
Jet Star kinderfietsen vanaf ƒ 119,50.
Nog enkele verhuurrijwielen Empo-Gazelle
en andere.
Nieuw: Westa dames- en heren f ietsen geh<
kompleet ƒ 248,-.

Op alle nieuwe fietsen Animo-zegels, ook op
benzine enz.

FIETSENBEDRIJF Al

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 85 - Vorden - Telefoon 1256

HET MERK

MET DE 3 STREPEN

verzorgt hef Nederlands
Elftal

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg Vorden

<gld->
tel.05753-1461

DANSEN
25 JANUARI

Lotus-land

BEST

BROOD
dat brood

wat u haalt bij

SCHURINK!
Burg. Galléesfraat 26
Telefoon 1877

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

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

Sigarenmagazijn
D. BOSRSMA
Vorden, telefoon 1553

verpleeghuis voor langdurig somatisch zieken en psychisch gestoorde
bejaarden, heeft plaats voor:

LEERLINGEN (vrl.)
voor de opleiding tot ziekenverzorgende (2 jarige oplei-
ding).

Voelt u zich aangetrokken tot een opleiding in een ver-
plegend/verzorgend beroep, dan bestaat de mogelijkheid
in de kursusgroep van februari 1976 geplaatst te worden.

Toelatingseisen:
3 jaar voortgezette opleiding (Huishoudschool, Mavo,
Havo e.d.). Minimum-leeftijd op l maart 1976: 17 jaar.
Voor een OVB-opleiding geldt op genoemde datum een
leeftijd van 16 jaar en 9 maanden.

Het salaris na de vooropleiding bedraagt na aftrek van
kost, inwoning en bewassing voor een:
Ie jaars kursist: plm. / 750,— netto per maand
2e jaars kursist: plm. ƒ 785,— netto per maand
Vakantiegratifikatie 7,8*/o per jaar. Reiskostenvergoeding
2x per maand naar het ouderlijk huis boven / 2,50

Sollicitaties te richten aan de adjunkt-direktrice van het
P. W. Janssen Ziekenhuis te Almen (Gld.)

Nog EEN week daverende koopjes
Kom en profiteer van de kortingen, het kan nu nog !

Japonnen 15-50% korting
sommige zelfs meer. Wij hebben ze voorradig tot en met
maat 57. En indien nodig maken we ze naar maat. Dus
u komt nooit tevergeefs.

De allerlaatste tweedman-
tels 30-50% korting
voorradig tot en met maat 54.

Dit alles en nog veel meer bij de grote maten specialist

Confectiebedrijf LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Maandagmorgens en woensdagmiddags gesloten

Vlees van een echte slager
is lekker en niet duur
Kijk naar de prijzen
en proef de kwaliteit

2,50

2,49

4,25

6,30

4,98

1,98

1,98

1,95

VERSE LEVER
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

SCHENKEL
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

SLAVINKEN
3 stuks

FRICANDELLEN
3 stuks

Voor de boterham:

150 gram ONTBIJTSPEK
150 gram LEVERKAAS
150 gram PEKEL VLEES
150 gram BOTERHAMWORST
250 gram KOOKWORST eig. fabr.
250 gram LEVERWORST

,49
,48
r48
,19
f98
,49

Nieuwstad Vorden

TEGER
Stationsstraat 18

Fiat 500
Fiat 600
Fiat 850
Fiat 850 spec.
Fiat 127
Fiat 127
Fiat 127 3-drs.
Fiat 128
Fiat 128 4-drs.

Onze showroom is

OCCASIONS RUURLO
Telefoon 05755-1424

1973
1970-1972

1972
1970
1972
1973
1973

1971-1974
1972

vrijdags geopend

Fiat 128 spec.
Fiat 128 met schade
Fiat 125 spec.
Simca 1000
Simca 1100
Opel Kadett
Opel Rekord met radio
en achterruitverw.

tot 21.00 uur, zaterdags de

1974
1973

1970-1972
1969
1970
1972

1970

gehele dag



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEÜRSIAGER
'H goei e slager

Donderdag:

Vrijdag:

Zaterdag:

De gehele
week:

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag;

Slavinken
Verse worst
Borstlappen

Fricandellen
Hipsepoot

juvj yiain

Varkenslappen 500 gram

Levor 500 gram

Geld. schijven 3 sfuks
Bij een eigengemaakte ROOKWORST grof of

~ gram gesneden BOERENKOOL voor

mieê

235
349
538
129
238
598
298
198
59
250
450

FIJNE VLEESWAREN
FIJNE LEVERWORST
eigen gemaakt 250 gram

LEVER
100 gram

TONGEWORST
150 gram

Maandag:
CERVELAAT
100 gram

Dinsdag:
KALFSPATE
100 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Wij hebben driemaal daags VERS BROOD van BAKKER HARTMAN

VAN ONZE BANKETBAKKER
Banaanstam voorslechfs • 318

Appelmixtaart voor slechts 298

Roomb. wafeltjes 250gram 198

GROENTE EN FRUIT
laffa cinflAennnplQ ZE ZIJN ER WEERjana sinaasappel > p!m 12 sfuks (2 ki

Import bloemkool nu slechts

Komkommer per stuk nu

Worteltjes 500 gram

Citroenen netje è 3 stuks

Wij ve^orgen uw fruitmand al v.a. 10,-

Maandag en dinsdag:

Rode kool

AANDAGS GENS GESLOTEN
Enkh. mergpijpjes
advokaat en naturel
van 146 voor

VIVO BESCHUIT
2 rollen van 130 nu slechts

RYVITA KNACKEBROD
wit en bruin 210 gr. van 91 voor

3 STUKKEN MARS
van 150 voor

KOVI NASI GORENG
1/1 blik van 294 voor

Angelique haarlak

van 334 voor

KOVI BAHMI GORENG
1/1 blik van 294 voor

DUBRO CITRON
600 gram van 159 voor

FLORA HAPKLARE BROKKEN
groot - van 132 voor

CATTY HAPKLARE BROKKEN
groot - van 132 voor

RIEDEL CASSIS
1/1 liter

ZUIVEL-AFDELING
Bitterkoekjes
DESSERT

Karnemelk
1/1 liter

DIEPVRIES
Friki haantje
1200 gram - onze prijs

RIEDEL CERISE
1/1 liter

Mireïlle badschuim
2 soorten - 2,5 liter
bij ons slechts

RAAK SINAS
1/1 liter van 115 voor

SUN HALVARINE
500 gram nu slechts

VIVO APPELMOES
3/4 pot van 85 voor

UNOX TOMATENSOEP
4 borden pak - van 135 voor

LOLA AFWASBORSTEL
van 120 voor

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 24 januari

Nu in deze dure tijd, waarin de aard-
appels van zilver lijken, hebben wij

van 123 voor
4 porties


