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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
Voorts werd bekend gemaakt dat de avondvierdaagse dit jaar wordt gehouden van 912 juni.
De lesuren van de vereniging zijn momenteel: elke maandagavond, woensdagavond
(huisvrouwen) en elke vrijdagavond.

Groen begin in Vord ense hoofdstraat

Open bejaardenbijeenkomst
Uitgaande van de Bejaardensoos Kranenburg/Vorden zal er op dinsdag 10 februari
een zgn. Open Bejaardenbijeenkomst worden gehouden in zaal Schoenaker te Kranenburg. Deze is bedoeld voor alle gepensioneerden en alleenstaanden boven de 55
jaar. Een zoon van Baron van Dorth tot
Medler (huize Medler) en van Dorth tot
Medler (huize Zelle) die samen een vakantiereis maakten door Afrika, zullen hier
van hun belevenissen vertellen. Een en ander wordt verduidelijkt met films en kleurendia's.

NCVB afd. Vorden
De NCVB afdeling Vorden hield haar eerste
ledenvergadering van dit jaar in zaal Eskes.
De heer Werkmans uit Zutphen die deze
avond als spreker zou optreden, was wegens ziekte verhinderd.
Zijn plaats werd ingenomen door mevrouw
M. G. Klein Brinke-Gotink uit Vorden die
vertelde over haar reis naar Porto Rico. Zij
vertoonde hierbij tevens dia's. De heer
Werkmans hoopt nu zijn lezing in april te
houden.

BURGERLIJKE
STAND

•

GEBOREN: Roald Wülebrord Bernard, z.v.
W. A. A. Wolbert en H. W. M. Toebes.
ONDERTROUWD: geen.
GEHUWD: J. O. Pet en A. J. Klumpenhouwer.
OVERLEDEN: geen.

Koerselman
Zaterdag 24 januari 1976 zgn de eerste bomen geplant op dat situk Zutphenseweg in
Vorden dat het aanzien van een dorp volledig had verloren. „Verstening" noemt men
dat. De werkgroep Leefbaarheid Vorden,
opgericht in augustus 1975, had de beplanting van dit stuk als één van haar programmapunten gesteld. De heer Eierkamp (WVsekretariis en eigenaar van de indertijd gebouwde sigarenzaak) en de heer Van Asselt
moderne broodbakkerfl in het centrum, hebben als eersten medewerking verleend tot
de aanplanting van bomen voor hun winkelpanden. Een lofwaardig initiatief in het
belang van alle Vordense ingezetenen.
Baanbrekend werk en een voorbeeld dat navolging verdient.
De bomen in kwestie zijn platanen. Om ze
bij hun Latijnse naam te noemen: Platanus
acerifólia (WT Aiiton), de gewone of westerse plataan. Ze zijn nu ca 3 meter hoog
maar over plm. 20 jaar zullen ze ca 15-20
meter hoog zijn en ver boven de etalages
hun bladerenkronen uitsteken. Onze kinderen kunnen ze zien groeien: tot 30-40 meter
hoogte. Het zijn bomen die uitstekend bestendig zijn tegen uitlaatgassen en andere
giftige dampen.

Gymnastiekver.
Sparta 80 leden
minder
De Vordense gymnastiekvereniging Sparta
lïeeft momenteel 307 leden, zo werd op de
ledenvergadering meegedeeld. Dit impliceert dat de vereniging een ledenverlies
heeft geleden van 80.
In bestuurskringen buigt men zich het
hoofd over de vraag wat de reden is van
dit toch wel drastische ledenverlies. O.a.
wordt onderzocht of dit te maken heeft met

Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd
in de persoon van de heer Bannink, wethouder o.a. van gemeentewerken. Ook de direkteur gemeentewerken, de heer J. van den
Broek was aanwezig. Op de foto verder het
bestuur van de werkgroep: voorzitter Freiherr E. von Mengden van de Wientjesvoort
en echtgenote, de sekretaris de heer Turfboer en de penningmeesteresse mevr. Snoep
alsmede Mr G. J. Jansen beheerder van milieu en ruimtelijke ordening te Vorden.
De eerstvolgende bomenaanplant in Vorden
zal plaatsvinden vóór en naast de dames- en
herenkapsalon Heersink. De heer Heersink
heeft, ongevraagd, zelf de wens geuit zijn
pand met bomengroen te omringen. Hij is
een echte natuurminnaar die ten aanzien
van de noodzakelijke groenvoorziening uiteraard niet wil achterblijven. Dankzij de
medewerking van Vordens vooruitstrevende gemeentebestuur zal ook aan het vei
zoek van de heer en mevrouw Heersink bii
nenkort gevolg worden gegeven. Wie volgt ?
ledere instantie of onderneming in dit deel
van VoWïêSï ^fcwdt êh door de werkgroep én
door het gemeentebestuur met enthousiasme begroet en is van harte welkom.
Namens de werkgroep: Henri van DorstenT

de wijze waarop les wordt gegeven. Meer
informatie over dit punt kon men ons op
dit moment nog niet geven.
Mevr. Leeflang memoreerde in haar jaarverslag o.a. de verschillende wedstrijden
waaraan het afgelopen jaar werd deelgenomen. Het was trouwens de laatste keer
dat mevr. Leeflang als sekretaresse fungeerde want zij heeft besloten zich niet
meer als bestuurslid beschikbaar te stellen.
In haar plaats werd gekozen mej. A. G.
Bongers, Zutphenseweg 125, tel. 1327.
Het jaarverslag van de penningmeesteresse
mevr. T. Brandenbarg, maakte melding van
een nadelig saldo. Een belangrijk punt van
bespreking op de jaarvergadering vormde
het aanschaffen van nieuwe gympakjes.

GEMEENTE
NIEUWS
De volgende onderwerpen komen deze week
aan de orde:
1. het sneeuwvrij maken van trottoirs e.d.;
.. militaire dienstplidht; mededeling voor
ingeschrevenen van de lichting 1977; bestemming tot buitengewoon dienstplichtige;
3. spreekuur burgemeester.
Ad l
Sneeuw ruimen op trottoirs (artikel 148
Algemene Politieverordening)
Het blijkt dat velen nauwelijks of geheel
niet het trottoir voor hun woning sneeuwc.q. ijsvrij maken. Bfl deze wijzen wij u op
onderstaand artikel van de Algemene Politieverordening, t.w.:

Artikel 148:
De hoofdgebruikers van de binnen de bebouwde kom gelegen gebouwen, erven daaronder begrepen of terreinen, en bij gebreke
daarvan de zakelijk gerechtigden daarop,
zijn verplicht de voetpaden, de langs of voor
die gebouwen of terreinen gelegen wegen of
als zodanig gebruikte weggedeelten van die
wegen, zodra dit redelijkerwijze verlangd
kan worden, ter breedte van één meter na
sneeuwval sneeuwvrij te maken en te houden en bij gladheid met zand, zout of een
andere daarvoor geschikte niet bijtende stof
te bestrooien.
Artikel 149:
Het is verboden sneeuw en ijs, afkomstig
van gebouwen, erven daaronder begrepen,
of van terreinen naar wegen over te brengen.
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KPO krijgt nieuwe voorzitster - Afdeling
telt bijna honderd leden
De afdeling Vorden/Kranenburg van de
KPO krijgt in de loop van dit verenigingsjaar een nieuwe voorzitster. Omdat de huidige, mevrouw Van de SMgte-Oosterlaar,
l naar elders vertrekt moest er een opvolg! ster komen. Op de jaarvergadering van de
' afdeling werd als zodanig gekozen mevrouw
: R. Koers-van Ginkel die in funktie zal treden zodra mevrouw v.d. Sligte is vertrokken.
Op de in zaal Schoenaker gehouden algemene ledenvergadering, die door meer dan
zestig dames werd bezocht, waren nog meer
positieve punten. Zo bleek uit het jaarverslag van sekretaresse mevrouw Scholtenvan Deelen, dat de afdeling in 1975 met
14 leden toenam en nu 96 leden telt. De afdeling legde veel aktiviteiten aan de dag:
elke maand werd er een ontwikkelingsavond
gehouden waarbij sprekers inleidingen gaven over aktuele onderwerpen en/of demonstraties op huishoudelijk gebied werden gegeven. Een hoogtepunt vormde het 25-jarig
bestaan van de afdeling. In 1975 .kwam bij
twee moeders de babykoffer aan huis met
een kado voor de jonggeborene.
Mevrouw v.d. Sligte, die bij de opening de
leden een heel gelukkig 1976 had toegewenst, deelde mee dat op 5 maart a.s. de
Wereldgebedsdag zal worden gehouden met
plaatselijk die dag 's-avonds een bijeenkomst in de Gereformeerde kerk.
Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van
mevr. vxl. Sligte gekozen mevr. R. Koersvan Ginkel. De penningmeesteresse mevr.
A. Garritsen-Nijenhuis werd bij akklamatie

-

herkozen. Nadat de kaskommissie een goedkeurend verslag had uitgebracht - er was
weliswaar een klein nadelig saldo - werd
in deze kommissie gekozen mevr. B. Mombarg-Egginlk inplaats van mevr. NijenhuisEggink. Het bestuur wordt nu gevormd
door de dames T. v,d. Sligte-Oosterlaar als
voorzitster, J. Scholten-van Deelen als sekretaja^e, A. Garriten-Nijenhuis als penningi^Pbteresse, C. Lichtenberg-Hilderink,
mevr. Gal-Lichtenberg en mevr. Koers-van
Ginkel.
Besloten werd om in mei het jaarlijkse uitstapje te maken naar de botanische tuin in
Vervolgens hield mevrouw Jansen van de
Berg, diëtiste te Vorden, een inleiding over
„goede voeding in het algemeen". Zij zette
hierin uiteen hoe belangrijk het is om zo te
eten, dat men voldoende bouwstoffen,
brandstoffen, beschermende stoffen en ontwikkelingsstoffen krijgt. Zij gaf nuttige adviezen betreffende vermageringsdiëten voor
suikerpatiënten ten aanzien van hoge bloeddruk enz. Na de pauze werd een groot aantal vragen uitvoerig beantwoord.
De voorzitster dankte mevr. Jansen van de
Berg voor haar leerzame inleiding. Op 19
februari zal notaris Jttir Greeve uit Vorden
een avond verzorgen over erfpacht, boedelscheiding, kinderrecht en testament waarbij
ook de heren worden uitgenodigd. Op 10
maart volgt een lezing met dia's over het
verzorgen van cactussen.
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Openstelling gemeentehuls: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

Wij introduceren voor
RuuHo en omgeving:

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Ad 2
Mededeling voor ingeschrevenen van de
lichting 1977. Bestemming tot buitengewoon
dienstplichtige
Aangezien voor de lichting 1977 het aantal
voor oproeping beschikbare dienstplichtigen
hoger is dan het aantal benodigde dienstplichtigen, heeft de minister van defensie
besloten tot een tweetal maatregelen, waarbij ingeschrevenen van deze lichting kunnen
worden bestemd tot buitengewoon dienstplichtige.
1. Van de lichting 1977 zal een aantal
dienstplichtigen, dat - hoewel goedgekeurd voor de miMtaire dienst - toch iets
minder goed indeelbaar is, tot buitengewoon dienstplichtige worden bestemd.
Zij die daarvoor in aanmerking komen,
ontvangen daarvan bericht van het ministerie van defensie; het indienen van
een verzoek kan derhalve achterwege
blijven.
2. Daarnaast zal de oudste zoon uit een
gezin van tenminste vijf kinderen, die
voor de lichting 1977 is ingeschreven, tot
buitengewoon dienstplichtige kunnen
worden bestemd. Hierbij gelden als voorwaarden dat de oudste zoon tevens het
oudste in leven zijnde kind uit het gezin
is en dat onder de vier of meer andere
kinderen tenminste nog twee zonen moeten zfln.

De aanvragen moeten worden ingediend
door tussenkomst van de burgemeester van
de woonplaats, en wel zo spoedig mogelijk.
Daarmee behoeft dus niet te worden gewacht totdat men voor de militaire dienst
is goedgekeurd of een oproeping voor opkomst heeft ontvangen.

Degenen, die met het indienen van hun aanvraag zouden wachten tot na hun opkomst
in werkelijke dienst, mogen niet verwachten
dat deze dan nog zal worden ingewilligd.
Wellicht ten overvloede zij er op gewezen
dat, wanneer van deze mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt, voor' jongere broers de
voorwaarde om voor vrijstelling wegens
broederdienst in aanmerking te komen nl.
dat tenminste twee broers moeten hebben
gediend (zie artikel 19 van de dienstplichtwet) ook in deze gevallen onverminderd
blijft gelden.
Tenslotte wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat de sedert 1956 bestaande regeling inzake de vrijstelling voor de oudste
zoon van een weduwe onverkort gehandhaafd blijft. Voor die vrijstelling komt in
aanmerking de dienstplichtige, die het oudste in leven zijnde kind is uit een gezin met
tenminste vier kinderen (voor de lichting
1969 en oudere lichtingen: vijf kinderen),
indien het hoofd van het gezin weduwe Is
en de dienstplichtige voor haar een onontbeerlijke steun is bij de opvoeding van de
andere kinderen.
Deze vrijstelling moet worden aangevraagd
door tussenkomt van de burgemeester van
de woonplaats, nadat de dienstplichtige de
oproeping voor opkomst in werkelijke dienst
voor eerste oefening of de eventueel daaraan voorafgaande waarschuwingsoproeping
heeft ontvangen.
Ad 3
Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester op vrijdagmorgen 6 februari a.s. komt te vervallen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

LIEVERDJE
jonge mode voor de
modebewuste jonge vrouw

ledere week
nieuwe modellen

HERVORMDE KERK VORDHN
10.00 uur ds. J. Veenendaal
KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, kindernevendienst klas 4 en 5. 19.00 uur ds. A. C.
van Nood te Barchem
R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche) ; door de week woensdag om 19.30 uur.
R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 28 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1256
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.16 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
dr. J. Wechgelaer, teL 1666
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 'a morgens 7 uur
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. Oalléestraat, teL 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wiJkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 'a avonds en 'a nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreccepten.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2823, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het polltieburo, teL 1230
of de families EQerkamp teL 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Haasink) teL 1882,
gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 06760-12981.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 unr.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2128.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 06763-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konslstoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, teL 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 16 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2346
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 086-462220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Broiubergen 10, Warnsveld, teL 0875016603. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za, 10.3012.30 uur; zo. gessloten.
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.46
tot 19.45 uur in het Groene Krulsgebouw.

Jaarvergadering
bouw en hout NVV
De afdeling Vorden heeft in hotel Bloemendaal een geslaagde jaarvergadering gehad. Dat deze avond maar matig werd bezocht, zal wel mede aan het winterweer
hebben gelegen.
De aftredende maar tevens herkiesbare bestuursleden De Jonge en B. Wullink werden
met algemene stemmen herkozen. De heer
Voorhorst (p.v. SFB) deelde nog mee dat
de werkeloosheid in de bouwnijverheid in
Vorden nog wel meeviel. In de maand januari waren dat er negen en dat is gerekend in de winterperiode niet hoog.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-17.80 u. 14.00-17.30 v\
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.
Het politie-telefoonnummer van Vorden is
05752-1230. Bfl geen gehoor gelieve u te
bellen kengetal 055 telefoon 264455. De
plaatselijke politie zal dan contact met u
opnemen.
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SUPEb
AJUINBURGERS

3 stuks

BIEFBURGERS

3 stuks

STOOFLAPPEN

RUNOER
500 gram

HACHEEVLEES

300 gram

BRAADVLEES

MAGER
500 gram

298
298
525
278
698

Halfvolle
koffiemelk

DAGVERS VOORDEEL

VOOR EEN HEERLIJKE ERWTENSOEP:

BOVENBEEN

500 gram

VARKENSPOOTJES , -,

248
99

Vleeswaren
SNIJWORST
GEKOOKTE HAM
KATENSPEK
GEBR. ROSBIEF

129
135
119
189

150 gram
150 gram
100 gram
100 gram

l
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V<

s*
<
i4

i
<
i
i
<
*
<

margarine

298
108
168
118
125

KIP in zessen klaar z,
IGLO BOERENKOOL
VANILLE IJS
TAM KONIJN

525

600 gram
v. 175 voor

U
1 IV

literblok
van 225 nu

MK
1W

Alles zolang de voorraad strekt

é o i i m o t fr MS rrr r»»»

kilo

KLAPSTUK

500 gram

98
498

Dinsdag 10 februari:

HUTSPOT

500 gram

VERSE WORST

FIJN
500 gram

69
325

Woensdag 11 februari:

GEK. BIETJES

500 gram

SPEKLAPPEN

MAGER
500 gram

55
268

GRAAG TOT

SPECIAAL STUNTVOORDEEL
Nieuw!
voorgebakken patates frites
per blik

IN VACUUMBLIKKEN
per

/ \/

2 blikken

l O v/

per 12 blikken

800

WASVOORDEEL

DIEPVRIES VOORDEEL
575

(

UIEN

A&O

9

ZONNETUIN
MANDARIJNEN
^'"
BANANEN
GOLDEN DELICIOUS , *
BLANKE WITLOF
„^
CITROENEN

Maandag 9 februari:

639

BONTE REUS tonnetje

795
1095
895

voor de bonte was, nu

OMO ZEEPPOEDER
WITTE REUS zeeppoeder

tonnetje

AJAX allesreiniger

grote flacon

298

>O»»OO»OQOOOO»O»SO»OOOO»

Polly
Toiletpap

ROOSVICEE
dubbele fles
van

Magere melk

395 nu

65

liter van 79 nu

69

CROX HALVARINE

500 gram

A & O Keukenrollen

van 245 nu

219

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER

HARTEVELT
liter

1325

Snelfilter-koffie

215

K.G. VACUÜM 250 gram van 251 nu

JONGE GENEVER

1325

DRIE STERREN
liter

liter

JAGERMEISTER

KOEL SERVEREN
per fles

1395

Old Scotch whisky

JOHNNIE WALKER
nu

1395

UW DIENST.
5 stuks

CHOCOLADESTAM

nu

HOY ROOKWORST

225 gram voor

225
318

A&O H.H. jam

BLOEMEN S PLANTEN
GROENE PLANTEN
TULPEN

PRACHT BOS
voor

129

AARDBEIEN, ABRIKOZEN OF KERSEN per pot

MIX

voor macaroni en spaghetti
per pak

pak 400 gram van 109 nu

119

pak 500 gram

>°°a'n

Palmolive shampoo

179
225

fraaie dessins, alle maten, per stuk 14,50 - per 2 st.
naturel of advokaat
nu per pak

GEBAK

aardbeien of abrikozen
van 140 voor

flMJJI

ENGELS DROP
NIEUW: 'GRILLO'S

J^f

VAN SM TH

'

98
129
129

89

189

NIEUW IN ONZE SUPERMARKT:

Overhemden
MERGPIJPJES

*jy| Q
l "T w

89

Oryza rijst
SPLITERWTEN

GEMENGD
nu voor

125

NOG ZO'N KNALLER:

UIT ONZE BROODBOETIEK*
TOMPOUCEN

500 gram

1325

PARADE VIEUX

89

A & O MACARONI

Krings APPELSAP

per fles

Raak limonade
SINAS OF CITROEN zonder prik \y2 liter

27,69

179
Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
sm*

BETALING (CONTRIBUTIE

eoneonnifi

FEBRUARI KOOPJESMAAND!

GROENE KRUIS

Hengelo <gid>

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

tel.O5753-1461

DANSEN

onze hele voorraad
pullovers en rokken
moet weg

De kontributie bedraagt
ƒ 22,50 per jaar

ACRYL PULLI'S nu

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

8 FEBRUARI

PULLOVERS div. kleuren

10,00
10r- 15,- 25,00

KINDERPULLOVERS nu

Lemmon f ive

5,- 10,- 15,00

SPENCERS dames en kinder

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

5,- 10,00

ROKKEN div. tweeds vanaf

52,50

MOOIE RUITEN vanaf

32,50

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo

ASSELT

VAN

Vrijdags koopavond

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

KARNAVAL
artikelen
KOERSELMAN

EN TOCH . . IS

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!
/iitphcnsewcg • Vorden - Telefoon 05752-1514

Autobedrijf
BENNIE WENTING

UITVOERING
SURSUM CORDA

Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256
Datsun 140 J de luxe
Citroen 2 CV 6
Morris Mini 850
Simca 1301 Special
Fiat 127
Opel Kadert
Renault 16 TS
Volkswagen 1302
Fiat 128
Opel Rekord 1700

Burg. Galléestraat 12, Vorden, telefoon 1364

op vrijdag 6 en zaterdag 7
februari in het Jeugdcentrum
aanvang 19.30 uur.

1974
1974
1973
1973
1973
1973
1972
1971
1970
1970

Voor de pauze optreden van muziek, tamboers, majorettes en minirettes. Na de pauze zal er een
toneelstuk opgevoerd worden door
het Holtens toneelgezelschap
getiteld
DE GROETEN UIT NICE
Iedereen is welkom en de toegang
is gratis.

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.

ReklarrÉ

Door herindeling van enkele straten hebben
sommige donateurs geen uitnodiging ontvangen. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.

vrijdag en zaterdag:

HOTEL BAKKER

SLAGROOMSAUSJES
BflgïlKOElUES
RUHPUDDING

Dorpsstraat, Vorden, telefoon 1312
vraagt:

huishoudelijke

Neem proef mei onze
HARTIGE HAPJES
BANKETBAKKERIJ

voor de morgenuren

J. Wiekart

Uren in overleg te regelen.

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit: Zwanehalzen

LEOLUX

GEMEENTE VORDEN

Soms wordt iemand stil van bewondering. Sprakeloos, bij het zien van iets
héél erg moois bijvoorbeeld. Maar dan
moet het ook wel iets ongelofelijks zijn ...
Welnu, zoiets hebben we staan. Een
bankstel. Nee, hét bankstel. Dé kreatie
in rijk eiken met leer, Een volmaakt geheel met tafel, hoektafel en hoeker.

We zeggen er verder niets meer van.
U moet het zien ... Elk woord is verder
overbodig.
Zwijgen is goud ...

Op de afdeling financiën van de
gemeentesekretarie kan een

Voor uw

medewerkster

Elektra, c.v.r gas-, water-,
sanitair-, lood- en zinkwerk
Nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

geplaatst worden.
^
Mavo-diploma gewenst. Type-ervaring strekt tot aanbeveling.

Installatiebedrijf

Salaris afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring.

WINTERS
mter-Style

^signatuur van beter woonkomfbrt

\ 'orden: Dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

Gebruikte kompressoren,
diverse typen. Cohen,
Korenbloemstraat 14,
Hengelo (Gld.), telefoon
05753-1825
De krant kunt u niet missen, geen dag!
U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

huishoudtrappen
Lichtgewicht!

''rondneuskruiwagen'''

f35.95

3&&T- f 7Qmm
Splitlederen

f49.50

tuinhandschoenen

7 treeds

Te koop: V/2 ha kuilsnijmais. Briefjes inleveren
tot maandag 9 februari
12 uur bij G. Hummelink
Spiekerweg 4 te Vorden

Onmisbare
lectuur over
kruiden, kamerplanten, moestuin,
bloemen, huisdieren, enz. Vanaf

f 1.25

attentie!
Kasjes,
kassen,
tunnels en
bakjes.
Doe Uw
keuze uit ons uitgebreide assortiment
en vraag deskundig advies.

zeer praktisch: voor beroep en hobby, 801; grijs gelakt.

6 treeds

f76.50

Met volledig erkende Philips- en
Miele-service

Zij die belangstelling hebben worden verzocht
hun sollicitatie met uitvoerige inlichtingen
uiterlijk 16 februari a.s. in te zenden bij
burgemeester en wethouders van Vorden.

Grandioze We! koopjes amoteuricwekers,

Aluminium

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Gevraagd: zelfstandige
hulp in gezin m. 2 schoolgaande kinderen (3 dagen
event. 5 dagen). Telefoon
05752-2027

Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280

- Warnsveld: Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

THIEMES
HONDENBOEK

T

prima potgrond
,>jOOt

r

én voor Uw kamerplanten
én voor structuurverbetering
van Uw border.

kruiden, gazonzaad,
groente- en bloemzaad
HENGELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat
14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Vanaf! ••• per pakje. Kijk ook in
kleurrijke tulngids.
Gratis verkrijgbaar.

Donderdag 5 februari 1976
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TWEEDE BLAD CONTACT -VORDEM

Jan Rouwenhorst bepaalde kwart eeuw het gezicht van de
motorklub „De Graafschaprijders te Vorden
Wie in Vorden praat over Jan Rouwenhorst, voegt daar in één adem aan toe:
je bedoelt toch Rouwenhorst van De Graafschaprijders, waarmee duidelijk is
geschetst hoe die twee bij elkaar horen. In zijn funktie als sekretaris bepaalde hij een kwart eeuw het gezicht van de vereniging. Een beetje geruisloos
heeft hij het sekretariaat inmiddels overgedragen aan Jan Slagman. „Een goede opvolger in wie ik veel vertrouwen stel", zegt Jan Rouwenhorst.
Toch is de overdracht een beetje In een
stroomversnelling geraakt. „Een paar Jaar
geleden helb ik er al over gesproken dat het
sekretariaatschap eigenlijk teveel voor één
man is. Gelukkig als het nodig was kon ik
altijd op hulp rekenen. Nu hebben we inmiddels de winkel gesloten (mevrouw Rouwenhorst runde in Hengelo nl. een kruidenierszaak) en door al die werkzaamheden kwam
ik tijd tekort om alle rompslomp van De
Graafschaprijders er allemaal b$ te doen,
vandaar dat onderling werd geregeld dat
Slagman als sekretaris zou gaan fungeren."
Te groot stempel
„Ook heb ik me de laatste jaren dikwijls
afgevraagd of ik niet een te groot stempel
op de vereniging zou gaan drukken, dus
was ik er voorstander van dat er zoveel
mogelijk anderen bij het werk zouden worden betrokken."
Jan Rouwenhorst heeft in al die jaren heel
wat uurtjes aan zqn klub besteed. Zelf
schat hij elke dag drie tot vier uren. Dat
betekent in die 25 jaren niet minder dan 8
jaren van wekelijks 40 uren. „Nu moet je
daar niet tegen opkijken. Ik heb het nl.
nooit als plicht gevoeld omdat de motorsport nu eenmaal mijn hobby is."
De thans 52-jarige Rouwenhorst weet nog
goed hoe de vereniging werd opgericht.
,,Dat was bij café De Zon, het oude cafeetje
met de kleine steentjes." Zes jaar later was
de animo bij de leden bijna verdwenen en
gingen er zelfs stemmen op om de vereniging op te heffen en aansluiting te zoeken
bij een naburige vereniging. Jan Rouwenhorst verzette zich hier met hand en tand
tegen en zorgde er voor dat de klub bleef
bestaan. „Sinds die tijd is De Graafschaprijders alleen maar gegroeid", konstateert
hij thans niet zonder trots.

altijd als bijzonder prettig ervaren", zegt
Jan Rouwenhorst.

Niet met de armen over elkaar
Uit hoofde van zijn funktie binnen De
Graafschaprijders vertegenwoordigde hij de
vereniging oo kaltijd bij officiële gelegenheden. Hij denkt dat h.fl in totaal wel 500 recepties heeft bezocht. Ga er maar aanstaan.
Nu moet men niet denken dat Jan Rouwenhorst voortaan met de armen over elkaar
gaat zitten. Volstrekt niet. Behalve dat hij
de centjes van de klub blijft beheren, blijft
hij ook nauw betrokken bij de organisatie

van oriënteringsritten. „Kontakt met de leden blijf ik wel houden. Immers ben ik
het enige bestuurslid die overdag bereikbaar is."
Daarnaast heeft hij zitting in het bestuur
van de afdeling Gelderland van de KNMV
(reeds vanaf 1955). Gedurende 12,5 jaar
was hij sekretaris en de laatste 3 jaren fungeert hij als voorzitter van de provincie.
Dit voorzitterschap houdt dan weer in dat
hij tevens lid is van het hoofdbestuur van
de KNMV. „Werk genoeg dus, denk maar
aan al die streekplannen", zegt Rouwenhorst lachend.
Wat hem bij De Graafschaprijders altijd bijzonder heeft getroffen is de kameraadschappelijke sfeer die er heerst. „Altijd een
éénheid. Het beste bewijs vormt hierbij wel
het feit dat het bestuur jarenlang in vrijwel
dezelfde samenstelling opereert", zegt Rouwenhorst die toch wel met een beetje pijn
in zijn hart het sekretariaat heeft overgedragen. „Maar nogmaals, met de opvolging
zit het wel goed."

Verantwoordelijkheid
Vergelijkt Jan Rouwenhorst de motorsport
van nu met die van 25 jaar geleden, dan
was het vroeger wel heel wat gemakkelijker. „We hadden niets te doen met de overheid, we konden organiseren wat we wilden.
Dat ligt nu wel even anders, denk maar aan
de voorschriften op bv. het gebied van de
geluidshinder, verkeersveiligheid,
noem
maar op. Motorsport op „oude fietsea" is
eveneens niet meer mogelijk. Huidige bestuurders hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid. Wanneer een ieder zich die
verantwoordelijkheid bewst is, ben ik ervan
overtuigd dat de motorsport in de toekomst
haar plaats blijft behouden.
Natuurlijk dient hierbij goed overleg plaats
te vinden met o.a. gemeentebesturen, politie e.d. instanties. Ik heb die samenwerking

Publiek liep warm
voor
Vordens Toneel
Dat de mensen tegenwoordig nog wel warm
kunnen lopen voor de prestaties van een
plaatselijke toneelklub, bleek zaterdagavond
in Vorden toen Vordens Toneel haar jaarlijkse uitvoering gaf in een stampvolle zaal
van het Jeugdcentrum. Onder de bezoekers
o.a. de beide wethouders H. A. Bogchelman
en G. J. Bannink.
Zij die de koude hebben getrotseerd zullen
er geen moment spflt van hebben gehad,
want met de keuze van het blijspel „Vandaag geen spreekuur" schoot Vordens Toneel precies in de roos. Dit blijspel in vier
bedrijven door J. Hemmink-Kamp kan het
best beschreven worden als een stuk met
een lach en een traan, waarbij het aksent
wel duidelijk lag op de lach, want gelachen
is er zaterdagavond !
Vooral de gesprekken die plaats vonden in
de wachtkamer van dokter Verhagen (D.
Tromp) wekte veel hilariteit. Speciaal Klaas
Wolters (deze rol leek H. Hilferink op het
lijf geschreven) zorgde samen met Graads
Schepers (G. Stapper) voor de nodige gein
in de wachtkamer. „Ik ben een vriend van
Jan Neut", sprak Graads.
Voornamelijk de „bekakte" mevr. van Leeuwen (voortreffelijk uitgebeeld door me j. W.
Werler) en haar dochtertje Alice (L.
Weenk) moesten het ontgelden om maar
niet te spreken van de twee oude vrijsters
juffrouw Prins en juffrouw Koning (resp.
gespeeld door mevr. N. Strijd-<van Stuyvenberg en mevr. G. Lenselink-ten Have) die
ook voortdurend door de heren Klaas en
Graads op d ehak werden genomen.
Vrouw Kraai (mej. J. Sohuppers) vond dat
haar man zich niet zo moest aanstellen,
terwijl bleek dat de arme kerel een beenbreuk had opgelopen toen hij uit de hooiberg viel. Het blijspel speelde zich af rondom de persoon van de doktersassistente
Marion (uitstekend op de planken gezet
door mevr. R. Slüter-Hulsebos) met wie de
zaal volledig meeleefde. De overige rollen
werden vertolkt door mevr. M. SchuppersRoosendaal als juffrouw Bos; D. Korenblik
als de chanteur Leo Verburg en mej. A.
Brummelman als „Dientje".
Een kompliment aan het adres van regisseur Henk Holsbeeke is hier zeker op zijn
plaats. Zijn grootste verdienste vind ik wel
de wflze waarop hij de rollen aan de verschillende spelers en speelsters heeft toebedeeld. Vanaf de hoofdrol tot de bijrollen

werd uitstekend gespeeld, bovendien bleek
ieder rolvast. Voor de dekors zorgde de conciarge van het Jeugdcentrum de heer A.
Wentink, terwijl de grimering werd verzorgd door de heer Juriens uit Arnhem.

Dropping
s.v. Ratti geslaagd
Vrijdagavond jl. hield s.v. Ratti een goed
geslaagde dropping. De deelname was ondanks de koude geweldig, want de organisatoren konden zeven groepen van elk zes
personen samenstellen waarvan elke groep
een leider had.
De heren G. J. van Zeeburg, W. Stokkink en
W. Sloetjes hadden deze dropping perfekt
uitgezet met vele opdrachten en vragen, zodat het geen „wilde dropping" werd. Er was
ook geen tijdslimiet vastgesteld van het ca
vijf kilometer lange trajekt. Er konden in
totaal 110 punten worden vergaard, maar
dit was voor geen enkele groep haalbaar.
G. van Zeeburg had gezorgd dat er voor iedereen een prijs was weggelegd. Na plm.
vijf kwartier kwamen de eerste deelnemers
en deelneemsters binnen in het klubgebouw
van de s.v. Ratti, waar gretig van de erwtensoep gebruik werd gemaakt. Het wachten was op de laatste groep voordat voorzitter A. Heuvelink (die zelf ook had meegelopen) tot de prijsuitreiking kon overgaan. In zijn dankwoord vertelde hij dat hij
zeer verheugd was over de geweldige deelname en het plezier waarmee zrj deze dropping hadden beleefd. Hij dankte dan ook
alle deelnemers en deelneemsters voor hun
bijdrage aan deze avond want door zulke
aktiviteiten kan alleen maar de onderlinge
band versterkt worden. Hij hoopte dat er
nog meer aktiviteiten naast het voetbal
zullen worden georganiseerd en bedankte
de organisatoren van deze avond voor hun
eerste aanzet daartoe en de goed georganiseerde dropping, welke zeker voor herhaling vatbaar is. Dit ook al omdat er naast
de „gewone" prijzen een wisselbeker beschikbaar was gesteld welke een volgende
keer verdedigd zal moeten worden. De prijzen werden als volgt behaald:
1. (met wisselbeker) groep l, leider J. Bos,
mevr. Bos, Marcel Bos, Freddy Bos, Ronald
Bos, René Eykelkamp. Zij behaalden 100
punten en het gedicht wat elke groep moest
maken van tenminste 6 regels luidde als
volgt:
Vol goede moed gingen wij op weg
Ondanke de kou hadden wij niet veel
pech.
De knollen waren niet te vinden

Want ze lagen in de kuilen daarbinnen.
Maar toen kwam het eind in zicht
Ondanks dat was de dropping toch niet
licht.
2. groep 5 leider J. Eysink 95 punten; 3.
groep 2 leider H. Dostal 94 punten; 4. groep
6 leider H. Rutgers 86 punten; 5. groep 3
leider G. Heuvelink 85 punten (en de beker
voor het beste gedicht); 6. groep 4 leider
Bleumink 85 punten; 7. groep 7 leider G.
Lenderink 55 punten.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
HET WERELDDIAKONAAT

In vele protestantse kerken in Nederland, zo
ook in Vorden, wordt op de eerste en/of de
tweede zondag van de maand februari een
kollekte gehouden voor het Werelddiakonaat. Niemand kan de kerken meer het verwijt maken: dat ze niets doet. Wie op de
hoogte is, weet wel beter. Via vele organen
helpt de kerk mensen in nood; wereldwijd.
Vandaar ook de naam werelddiakonaat —
dienst van barmhartigheid ginds en hier.
Werelddiakonaat is: in Gods naam helpen
bij gebrek aan eten en drinken, gebrek aan
onderdak, gebrek aan vrijheid, gebrek aan
recht, gebrek aan liefde. Geef uw diaken
daarom het nodige werkkapitaal in handen.
Het is ook mogelijk om niet alleen in de
kerkdiensten, maar ook via giro en bank
uw gaven te geven. Graag geven we enkele
gironummers aan u door. Giro 2211 t.n.v.
het Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken, Burg. De Beaufortweg 18, Leusden. Giro 8685 t.n.v. de Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk, Maliesingel 26, Utrecht. Giro
5261 t.n.v. de Stichting Oecumenische Hulp
aan kerken en vluchtelingen, Corn. Houtmanstraat 17, Utrecht.

Feestavond
TTV Vorden
Voor het eerst hebben de leden van de touwtrekvereniging Vorden, de Vrouwenklub
Medler en de schietvereniging Medler gezamenlijk hun feestavond gehouden in zaal
Eykelkamp.

TTV-voorzitter J. Knoef kon meer dan honderd leden met hun resp. echtgenoten/tes
verwelkomen. In zijn toespraak wees hij op
de hechte onderlinge band die er in het
Medler heerst en hoe ook de Vrouwenklub
en de schietvereniging, die aanvankelijk uit
de touwtrekvereniging ontsproten, zich een
bestaansrecht hebben opgebouwd. Beide bleken in een dringende behoefte te voorzien.
Hij deelde mee dat in maart de jaarlijkse toneelavond zal worden gehouden voor de donateurs en leveranciers van oud papier. Dit
als dank voor de hulp die zij aan de vereniging geven in de vorm van oud papier.
Nadat koffie met attentie was aangeboden
werd de avond vrolijk voortgezet met muziek van de Meteoors.

De toegang voor deze avonden is GRATIS.
Het bestuur en leden willen graag een ieder
uitnodigen voor deze avonden omdat ook
de gemeenschap door financiële hulp dit alles mede helpt mogelijk te maken. Het bestuur van Sursum Corda verzekerde ons
dat het een paar mooie avonden beloven te
worden. Het muziekkorps staat o.l.v. de
heer Oosterwflk; de tamlboers o.l.v. de heer
J. Hilferink en de majorettes o.l.v. mevr.
Kraxner-Pardij s.
Tussen twee haakjes minirettes zqn de leerlingen van de majorettes. Zij zullen in eenvoudige kostuums optreden. Niet zonder
trots deelt het bestuur mee dat de vereniging met ca 100 man bij bepaalde gelegenheden kan optreden.

Flonkerende start
kunst in de kamer

Damrubriek

Indien het openingsconcert, georganiseerd
door de Kring Vorden en Omstreken van de
Stichting Kunst in de Kamer, dat zondag
jl. ten huize van mevr. Bayer-Kreulen werd
gegeven als maatstaf mag gelden voor volgende manifestaties, dan is Vorden een belangrijk kultureel initiatief rijker geworden.
Voor een gehoor van ca 40 aanwezigen uit
Vorden en wijde omgeving, ongeveer het
maximum voor de beschikbare ruimte, trad
op het uit Amsterdam afkomstige AtelierTrio, bestaande uit Ottolien Otto (fluit),
Peter Doberitz (cello) en Jaap Spigt (olavecimbel). Zij brachten een sprankelend
programma van barok-sonates van vader en
zonen Bach. Jaap Spigt, de leider van het
trio, gaf in zijn toelichting tal van interessante bizonderheden over de componisten
en de uitgevoerde werken.
Mede als gevolg van het sukses van dit optreden kon de Kring Vorden tijdens en na
afloop van het concert het overgrote deel
van de enthousiaste aanwezigen als donateur inschrijven. Mevr. Bayer, gastvrouwe
en één avn de initiators, kon reeds aan het
eind van de muzikale middag een tweede
concert aankondigen, dat zal plaatsvinden
op zondag 28 maart a.s. Dan zullen optreden Theo Wieringa (zang) en Carel Willink
(piano).
Het valt, gezien de hoge kwaliteit van het
gebodene, bizonder te betreuren dat Kunst
in de Kamer er tot dusver niet in is geslaagd een wat ruimere akkommodatie te
vinden, waardoor een nog groter aantal belangstellenden deze evenementen zou kunnen bijwonen. Volhouden maar.

ONTWIKKELING SOPENINGEN

Sursum Corda
w i flets terug doen

Het opkomen van de hoekschgf kan ook
worden belemmerd. Wanneer wit in de voorgaande spelgang 5. 33—28 speelt inplaats
van 5. 46—41, is dit diagram ontstaan.
Zwart mag nu niet 5—10 spelen door de
damzet 28—22, 18x27, 31x22, 17x28, 34—29,
23x34, 32x5. Na 5
, 17—21 (dreigt 2127) en 6. 31—27 wordt 5—10 weer belet,
ditmaal door 27—22, 18x27, 38—33, 27x29,
37—31, 23x32, 34x5; zwart kan de dam
slechts met schijfverlies afvangen 6
, 21
—26; 7. 38—33, handhaaft hiermee de vorige kombinatiemogelijkheid 5—10 is daardoor weer verhinderd wegens 27—-22, 18x29,
37—31, enz. 7
11—17; 8. 43—38; het
lijkt er op dat 5—10 nog niet kan worden
gespeel dwegens 27—22, 18x27, 32x21, 23x
41 of 23x43, 46x37 of 49x38, 16x27, 38—32,
27x29, 34x5, doch na 13—19, 5x11, 6x17
blijft het aantal schijven gelijk.
Het probleem van deze week volgt nu in
cijfers. Het is deze keer volgens mfl geen
gemakkelijke opgave. Zwart 12 schijven op
6, 9, 10, 11, 15, 19, 24, 26, 29, 30, 34 en 41.
Wit 12 schijven op 17, 21, 25, 27, 28, 32, 33,
38, 39, 43, 44 en 49. Sukses.
De oplossing van vorige week was 47—41,
15x44; 19—14, 36x38 (meerslag) 14x1, 31x
42; 1x27, 22x31; 26x48. Goede oplossingen
kwamen binnen van Gerda en Rednier Gosselink, Jan Masselink, HenkGrotenhuis ten
Harkel, Henk Ruesink, Erik Postma, W. J.
Bennis uit Vorden en uit Ruurlo van Bas
Brinkerink.

De christelijke muziekvereniging Sursum
Corda hoopt op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari haar jaarlijkse uitvoering te houden
in het Jeugdcentrum.
Het j^klopen jaar is er weer hard gewerkflfcm de uitbreiding en verbetering
van het korps en niet zonder resultaat. Het
tamboerkorps dat inmiddels is uitgebreid
met 2 lyra's, behaalde het afgelopen jaar
op het concours te Zutphen een 2e prijs.
Het muziekkorps behaalde in Harderwijk
een eerste prijs waardoor ze promoveerde
naar de eerste afdeling harmonie.
Zo zal tijdens de uitvoering aan het eind
van het muziekprogramma een vijftiental
nieuwe leden de gelederen komen versterken, hetwelk voor het overgrote deel klarinettisten zijn waardoor het geheel zich in
de toekomst nog beter als een harmoniekorps zal kunnen presenteren.
Het programma zal bestaan uit een gevarieerd aantal nummers van de muziek
waarna men tevens de tamboers samen met
de majorettes en de minirettes zult kunnen
bewonderen in hun optreden. Na de pauze
zal er een toneelstuk opgevoerd worden
door het Holtens toneelgezelschap dat reeds
een aantal jaren achtereen het tweede deel
van de avond bij Sursum Corda verzorgd.

Het doelmatig ontwikkelen van de schijven
is het oogmerk van deze opening. Het gaat
er vooral om de schijven aan de vleugels
meer in het spel te betrekken. Dit gebeurt
door ze in de richting van het centrum te
spelen. Speciaal de witte schijf op 46 en de
zwarte op 5 staan vrij nutteloos in de hoek.
Deze kunnen worden ontwikkeld door bv.
de volgende spelgang: 1. 32—28, 19—23; 2.
28x19, 14x23; 3. 37—32, 10—14; 4. 41—37,
14—19; beide spelers hebben nu de ruimte
geschapen om hun hoekschrjven in het spel
te brengen: 5. 46—41, 5—10; 6. 32—28, 23x
32; 7. 37x28, 10—14; 8. 41—37.
Beiden hebben nog niet voor een spelgenre
gekozen. Zij behouden zich met een dergelijke ontwikkeling nog de keuze tussen diverse speltypen voor.
Zwart

w, m m, w
wit

ONTSPANNEN SFEERTJE TIJDENS
POLITIEKE FORUMAVOND
Op initiatief van de Stichting Jeugdsociëteit Vorden werd dinsdagavond in hotel
Bloemendaal een politieke forumavond gehouden waaraan werd deelgenomen door
wethouder H. A. Bogchelman (WD) en de
raadsleden J. F. Geerken (CDA), J. Bosch
(PvdA), J. W. M. Gerritsen (Vordens Belang) en L. de Boer (Vordens Belang).
Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor de belangstelling niet bijster groot was, sprak de
heer Gerritsen o.a. over de staatkundige aspekten in onze samenleving. Ook werd het
aktuele onderwerp over de strijd in het kabinet betreffende de ondernemingsraden
terloops door hem aangeroerd. Verder
raadslid van 20 jaar geleden en die van nu.
maakte hij een vergelijking tussen een
„Van: laat maar gaan" zijn we naar een
zorgstaat gegaan. De gekozene in deze evolutionele tijd is meer betrokken bij het bestuur dan het raadslid van 20 jaar geleden
aldus de heer Gerritsen. De heer L. de Boer
voegde hieraan toe dat het voor een raadslid niet altijd even gemakkelijk is om zich
alles eigen te maken. ,,Bjj grote frakties
kun je meer specialistisch te werk gaan."
Sprekende over de gewestvorming merkte
de heer J. F. Geerken op dat het op het gebied van de voorzieningen de toekomstige
gewesten beslist voordelen bieden. Hij dacht
hier met name aan het ziekenvervoer en de
brandweer in regionaal verband.
De heer J. Bosch was bang dat de gemeenteraad in de toekomst alleen nog maar
straatnamen mag bedenken. De heer Gerritsen noemde de toekomstige gemeentelijke bevoegdheid zelfs een nudistenstrand.
Vanuit de vergadering hield de heer Steenbreker een warm pleidooi voor de jeugd
van Vorden. Doelende op het feit dat de

jeugdsoos nog steeds geen eigen home heeft
merkte hij op: ,,de jeugd staait nog steeds in
de kou". De heer Geerken: „we zullen er
nota van nemen". „Reken er maar op dat
wij als gemeentebestuur er alles aan zullen
doen om zo spoedig mogelijk een dorpscentrum te realiseren", aldus vulde wethouder
Bogchelman aan.
Langdurig werd gesproken over het onderwerp inspraak en het al of niet openbaar
maken van kommissievergaderingen in Vorden. Wat dit laatste betreft, de meningen
hierover waren duidelijk verdeeld. Met 't in
het leven roepen van een welzijnskommissie toonde een ieder zich gelukkig. Wethouder Bogchelman vond dat men in de gemeenteraad zo langzamerhand op de goede
weg is.
Dat bleek trouwens ook wel deze avond
want de CDA zat prinsheerlijk tussen de
PvdA en Vordens Belang. Zelfs waren de
heren tussen de bedrijven door met hart en
ziel in een brochure van de CDA aan het
lezen. Waarvoor een forumavond al niet
goed voor is.
en
Nadat de heer De Boer nog had gepleit de
inspraak van „ondruit" te organiseren, besloot inleider B. Besselink de bijeenkomst
waarna het forum uit handen van mej. A.
Burgers een attentie in ontvangst mocht
neanen. „Jammer dat we niet bij de televisie
zijn, want dan krijg je er meestal een kusje
bij", merkte de heer Geerken op, terwijl hrj
mej. Burgers hoopvol aankeek. Jammer
voor hem het mocht niet baten. De heer
Besselink: ,,We gooien met dat presentje
een visje uit en hopen een walvis te ontvangen".
Het ligt in de bedoeling van de Stichting
Jeugdspciëteit Vorden binnenkort weer een
dergelijke avond te organiseren.

BrBLIOTHEEKGALERIE IN VORDEN OFFICIEEL GEOPEND
In aanwezigheid van talryke genodigden
werd vrijdagavond de bibliotheekgalerie te
Vorden officieel geopend. Dit gebeurde door
de echtgenote van de burgemeester van
Vorden t.w. mevrouw J. M. VunderinkDunnink, die voor deze gelegenheid door
een papieren deur stapte.
Alvorens deze officiële daad werd verricht
werd het woord gevoerd door de wethouder
van kulturele zaken, de heer H. A. Bogchelman. Hij heette allen van harte welkom.
„Veel dank zijn wü verschuldigd aan mevr.
van der Heiden. Wij weten dat u indertijd
heel veel werk hebt verricht om de bibliotheek vaste grond onder de voeten te geven
en het is voor het hedendaagse bestuur een
grote vreugde te mogen voortbouwen op de
grondslagen die toen onder uw voorzitterschap hier zijn gelegd."
„Het bestuur is gelukkig met de bibliothekaresse, mevr. Geluk. Behalve bibliothekaresse is zij tevens coördinatrice en kontakt-

persoon. Het is mij bekend dat zij wel het
een en ander afweet van het organiseren
van galerie-aktiviteiten."
Om echter een galerie in elkaar te zetten is
veel nodig-. In het najaar van 1975 heeft het
bestuur gemeend de galerie-aktiviteiten 'n
meer definitieve vorm te geven en wij prijzen ons gelukkig dat er ook nu weer vrijwilligers klaar stonden om te helpen. Vele
vrijwillige uren zijn er gaan zitten in het in
elkaar zetten van de stelfingen e.d. om de
expositieruimte gebruiksklaar te maken. De
heer Bogcthelman bracht nartelrjk dank aan
de heren Blokfauis, Turfbber, v.d. Zwalm en
Meist. Hij bood hen een attentie aan: Tenslotte bracht hij dank aan de exposanten die
hier nu en in de toekomst gaan exposeren
of ter bezichtiging beschikbaar stellen.
Een vijf tal plaatselijke exposanten hadden
deze avond voor een smaakvolle tentoonstelling gezorgd. Mevr. Margriet KreugelOverweg verraste met fraai edelsmeedwerk,
pentekeningen, waarbij speciaal vermeld
dient te worden de prachtige collage van

ribkarton.
Mevr. Verhoeven exposeerde onder haar
meisjesnaam Gertrude Brandmair. Zij is 'n
Oostenrijkse en studeerde aan de akademie
te Wenen o.a. voor textielontwerpster. Voor
deze gelegenheid exposeerde zij borduurwerkj es en weefselknst. Mevr. Hilda Kern
(zij maakte o.a. tekeningen voor de Technische Hogeschool te Delft) toonde aquarellen, waarbij de primula's centraal stonden.
De heer, G. Blokhuis, één der initiatiefnemers voor deze galerie, exposeerde onder de
naam „Bastille", het Franse woord voor
Blokhuis. Van hem waren verschillende olieverschilderijen, aquarellen en gouaches.
De heer Meis, de man van de vitrines, exposeerde eveneens een aantal schilderijen.
Wanneer de organisatoren in de toekomst
bij volgende exposities een dergelijk groot
aantal bezoekers mogen verwelkomen zoals
deze avond het geval was, dan komt men
t.z.t. in deze galerie (een aanwinst voor
Vorden) beslist nog ruimte tekort.

ver 11—11; 8. Hoenink 10—10; 9. Esselink
11—10; 10. Sdheffer 6—6.

Waterpolo
VORDEN BEHAALDE IN ARNHEM
BENAUWDE ZEGE OP ESCA 5—4

In een uitermate spannende wedstrijd hebben de heren l van Vorden zondagavond in
Arnhem hun kansen op promotie behouden
door Esca 2 met 5—4 te verslaan.
De Vordenaren startten aarzelend, hoewel
toch, dankzij Arjan Mengerink, een O—l
voorsprong kon worden genomen. De thuisklub liet het hier niet bij zitten en nog voor
het verstrijken van de eerste speelperiode
werd de achterstand in een 2—l voorsprong
omgebogen.
In de twlede periode was het opnieuw Mengerink die scoorde waardoor de stand op
2—2 werd gebracht. Wegens waterspatten
werd Mengerink even later voor een minuut
het water itgezonden. Aangezien hij tegen
de beslissing van de scheidsrechter protesteerde werd hij terecht voor het verdere
verloop van de wedstrijd uit het water gezonden. Ondanks deze tegenslag probeerden
de Vordenaren het om overeind te blijven.
In de eerste plaats doordat de verdediging
uitstekend speelde terwijl Sjaak Gotink als
een voortreffelijke spelverdeler optrad. Toch
nam Esca egn 3—2 voorsprong die echter
door Erik Rikkerink teniet werd gedaan
3—3. Het spel golfde op en neer. Wederom
gelukte het de thuisklub een voorsprong te
nemen. Het laatste woord was echter aan
Vorden. Eerst was het Henco Elbrink die
de stand op 4—4 bracht terwijl uiteindelijk
Geer tjan Sikkens met assistentie van Hemmy Oudsen de balans definitief naar Vordenzrjde deed overslaan 4—5.

Mevrouw

DAMES VAN WORDEN WINNEN MET

Vunderink kijkt

3—2 VAN RODERLO UIT RUURLO

Voor de kompetitie speelden de dames van
Vorden zaterdagavond in Eefde tegen Roderlo l uit Ruurlo. In deze ontmoeting had
Vorden over het algemeen een veldoverwicht. Het was Marleen Sikkens die de
stand halverwege de eerste helft op l—O
bracht, waarna Roderlo d.m.v. een strafworp gelijk maakte. Nog voor de rust werd
het 2—l door een doelpunt van Heleen
Maljers.

belangstellend
naar de
geëxposeerde
werkstukken
tijdens de
opening

Adjudant H. Melisie 40 jaar bij de pqftie
Voor adjudant H. Melisie, waarnemend
gToepskommandant van de Rijkspolitie
groep Vorden, was het dinsdag een historische en onvergetelijke dag. Ter gelegenheid
van zijn 40-jarig ambtsjubileum in overheidsdienst werd hij tijdens een druk bezochte receptie ün zaal Bakker letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet alsmede zijn
echtgenote, zoon, dochter en verdere familieleden.
Dat de jubilerende adjudant een geziene figuur is bij de politie bewees de 'grote belangstelling. Tegenwoordig waren o.m. overste Van Laar, plaatsvervangend distriktskomimandant te Apeldoorn, groepskommandant J. Kuyper te Vorden, opperwachtmeester J. Bü te Steenderen, adjudant Beekhoven van de Algemene Nederlandse Politiebond te Zutphen, burgemeester Mr Vunderink van Vorden en Hoppereus Buma van
Warnsveld, emeritusHpredikant Talens uit
Warnsveld, kollega's groepskommandanten
en/of vervangers van Brummen, Lochem,
Borculo, oud-groepskommandanten te Vorden de heren Van Ooyen en De Roode, oudpostkommandant Matens van Wichmond,
het politiepersoneel van de groep Vorden
(Warnsveld, Steenderen en Hengelo) met
hun echtgenotes, Mr Tieleman, oud kantonrechter te Zutphen en vele anderen.
Na een kort inleidend woord van rayonkommandant v.d. Put sprak overste Van Laar
als vertegenwoordiger van 't distrikt Apeldoorn. Sfl wilde slechts enkele dingen uit
het verleden memoreren zoals de toekenning van de koninklijke onderscheiding (eremedalje Oranje Nassau) op 29 april 1974
waaruit wel voldoende bleek hoe de overheid hem waardeerde. Het verheugde de
overste dat de 'adjudant nog steeds volledig
dienst doet. Hij hoopte dat de heer Melisie,
die per l september de dienst gaat verlaten,
hierna nog vele jaren aich aan zijn grote
hobby, de paardesport, zx>u kunnen wijden.
Hij dankte hem voor de bewezen diensten
en bood als erkenning1 van de overheid een
cheque aan.
Groepskommandant adjudant J. Kuyper
was de volgende spreker. Hij wees op de
mooie politieloopbaan van de jubilaris,
waarop hij trots kan zijn. „U heeft de
hoogst haalbare rang bereikt bij het korps
Rijkspolitie, die verhoudingsgewijs slechts
voor enkelen is weggelegd. U bent anders
groot geworden bij de politie dan zulks nu
het geval is. U izult zich de tfld herinneren
dat u trots als een pauw te paard was gezeten. Hiermee heb ik meteen uw grote liefde
de hobby voor de paardesport aangeroerd.
Vaak hebt u mij de geheimen over paarden
verteld en alles Wat ermee samenhangt. Ik
weet zelfs nog hoe uw eerste paard, rrjkspaard nummer 656, er uit zag, het heette
Oortje omdat een oor fier rechtop stond
en het ander was gebroken, een flapoor dus.
Vandaar de naam. Voorts was u dertig jaar
(en nog steeds rfl-instrukteur bij de Marleruiters in Hattem. Voordat u afscheid
neemt in september, hoop ik dat wij gezamenlijk deze zomer ons nog kunnen inzetten voor het boeiende en veelzijdige beroep
van politieman, in een tfld waarin verruwing en geweld met de dag toeneemt. Namens alle kollega's wens ik u nog vele jaren toe." Adjudant Kuyper bood een envelop met inhoud aan en bloemen aan mevr.
Melisie.
Opper J. Bil van Steenderen sprak mede na-

mens het personeel van de groep Vorden
en wees er op dat onder het personeel nooit
een slecht woord over Melisie was gevallen.
„Dit karakteriseert u. U bent voor jong en
oud rechtstreeks op de man af, z«Kler uitstel of geheimzinnigheid." Hij bo^^pen envelop aan en bloemen voor mevr. Melisie.
Burgemeester Hopperus Buma van Warnsveld vertelde hoe het al direkt „klikte" tussen Melisie en hem toen hij voor enkele jaren geleden burgemeester van Warnsveld
werd. Zijn gezelligheid, zijn kwinkslagen
maken hem tot een prettige man. ,,U krijgt
bij uw afscheid zeker de fanfare op bezoek."
Hij bood een geschenkenbon van de WV
aan om samen op reis te gaan.
De jubilaris dankte elke spreker persoonlijk
voor de hartelijke en waarlerende woorden
en de vele geschenken. „Over de hoofden
van allen heen durf ik te zeggen hoe je jong
kunt blijven. Veertig jaar is gemakkelijk te
bereiken, kijk niet tegen de dienst aan, de
40 jaar is eerder om dan u denkt." Van de
gelegenheid om de jubilaris en zijn familie
geluk te wensen werd hierna druk gebruik
gemaakt.

Elektrische installatie c.a.: J. Dekker Vorden ƒ 60.324,—; H. van Lente, Gorssf
ƒ 59.853, -; J. van Wilsum, Steender
ƒ 61.248, .

Restauratie
kasteel Vorden
In het gemeentehuis vond de aanbesteding
plaats van de onderstaande besteksonderdelen betreffende de restauratie van kasteel
Vorden met bijgebouwen.
Glas-, schilder- en behangwerk: J. M. Boerstoel, Vorden ƒ 232.488,—; J. M. Uiterweerd
Vorden ƒ 241.562,— Van der Wal BV Vorden ƒ 207.225,—.

De jongens van Vorden speelden in Didam
drie wedstrijden. Tegen Dedein won Vorden
met 4—l dankzij doelpunten van Albert
Sikkens, André Berends en Jan Paul Bosboom (2x). Tegen Octopus werd een 3—l
zege behaald terwijl met 7—^0 van de Berkelgpringeris werd gewonnen. Ook in deze
wedstrijden werden de doelpunten gescoord
door zojuist genoemd drietal.

DASH 2 EN S DAMES AAN KOP
Heren eerste klasse Zutphen
In de ranglijst kwam geen enkele verandering omdat de leidende ploegen de volle
of gedeeltelijke winst voor zich opeisten.
Wilhelmina 2 had meer geluk dan Voorst
1 (l—2), terwijl Hansa 5 aan kop bleef door
een zege op Wilhelmina 3 O—3. Hansa 6
(derde op de ranglijst) moest een punt laten schieten tegen de WIK-reserves l—2.
Stand: Hansa 5 16—41; Hansa 3 12—37;
Hansa 6 15—33; Hansa 4 14—28; Wiüihelmina 2 14—24; Bruvoc 2 13—^17; Voorst l
14—15; Harfsen l 15—15; WIK 2 14—14;
Daan l 13-—8; Wilhelmina 3 13—2.
Dames eerste klasse Zutphen
Dash 2 is de inzinking weer volledig te boven; Hansa 4 - overigens een der zwakste
kluibs - ondervond de kracht der Vordenae
dames O—3. Dash blijft aan kop met drie
punten voorsprong op DVC 1. Sansa 4
speelde thuis tegen het derde van die naam
maar moest zidh niettemin gewonnen geven l—2.
Stand: Dash 2 15—36; DVC l 16—33; Harfsen l 16—32; Valt» l 17—31; DVO l 14—
26; Hansa 3 16—25; WIK l 14—23; Wilhelmina 3 15—23; Bruvoc 2 14—14; Wilhelmina 5 12—8; Hansa 4 14—7; Wilhelmina 4 14—6.
Dames tweede klasse Zutphen
Ook hier gaat een Vordense ploeg aan de
leiding: Dash 3 rekende af met Valto 3 dat
met O—3 verslagen werd. Valto 2 dat zelf
niet speelde, kan het de Vordense dames
nog lastig maken, maar heeft zes punten en
een wedstrijd minder. DVO 2 bleef in het
peloton door O—3 tegen Hansa 6 terwijl de
WIK-reserves met eenzelfde resultaat uit
de bus kwamen tegen Bruvoc 4 O—-3. Dash
4 nadert steeds sneller de gevaarlijke zone
en ging nu in de boot tegen Wilhelmina 6
3—0. Almen speelde een voortreffelijke
wedstrijd en haalde de volle winst van Wilhelmina 7 waardoor men misschien de rode
lantaarn kan overdragen. Bruvoc 3—Hansa
5 werd 2—1.
Stand: Dash 3 15—40; Valto 2 14—34; WIK
2 13--28; DVO 2 13—27; Bruvoc 3 14—24;
Hansa 6 12—^20; Hansa 5 13—15; Wilhelmina 6 13—15; Bruvoc 4 12—12; Wilhelmina 7 13—11; Dash 4 13—10; Valto 3 13
—9; Almen 12—S. .
Blaart:
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
4 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
9 Bejaardensoos zaal Schoenaker
9 Herv. Vrouwengroep Linde
13 Bal voor gehuwden in café Eykelkamp
16 NCVB in zaal Eskes
18 Vrouwenvereniging WMdentoorch
18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.48 u.
20 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,
Christus Koning kerk

Landelijke entverplichting van honden
Voetbal
VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Programma SV Ratti afdeling zaterdag:
Ratti l, 3 en 4 vrij; Ratti 2—Wilhelmina
SSS 4.
Programma w Vorden afdeling zondag:
Schalkhaar—Vorden; Zelhem 2—Vorden 2;
Vorden 3—Warnsveldse Boys 2; Vorden 5—
Ratti 2; SHE 4—Vorden 7; Vorden Al—
Wilhelmina SSS Al.

De GraafschapZaterdagavond organiseert de Vordense auto- en motorklub De Graafschaprijders in
zaal Smit haar jaarlijkse feestavond. De
versieringskommissie is al druk in de weer
er een gezellige boel van te maken.
Dit jaar voor het eerst zal het bestuur er
toe overgaan „de sportman van het jaar"
te kiezen. Ongetwijfeld een hoogtepunt op
de feestavond. Een ander hoogtepunt: de
huldiging van de verschillende kampioenen. Als kampioenen kwamen dit jaar uit
de bus:
Cross: A-klasse J. Oosterink; B-klasse H.
Oonk. Betrouwbaarheidsritten : senioren W.
Veenstra; junioren H. Oonk. Laatstgenoemde rflder zal tevens de Delden Trophy in
ontvangst mogen nemen. Oriënteringsritten leden: motoren G. Versteege; auto's B.
Regelink; B-rijders D. G. Regelink. Nietleden A en B L. Roelvink uit Deventer.
Toerkompetitie : binnenland B. A. W. Horsting; buitenland D. J. Tuitert. Nederlandse
kampioenen: betrouwbaarheidsritten junioren 126 t/m 175 cc T. Pragt; boven 175 cc
H. Oonk. Cross : juniorcup 250 cc H. Hellegers. Oriënteren: motorteam bestaanjde uit
D. J. Tuitert, H. A. Wolsheimer/A. Wolsheimer, G. Versteege/mej. B. ter Méat en
B. A. W. Horsting en J. Luiten.

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld en
opnieuw i|waa doelvrouwe Rinie Teunissen
kansloos bij een strafworp 2—2. Het was
uiteindelijk Jet Smit die de eindstand op
3—2 bepaalde.

Volleybal

VIJFDE PLAATS VOOR
GERDA GOSSELINK

Afgelopen zaterdag werden de laatste wedstrijden gespeeld in de halve finales om het
dameskampdoenschap van Nederland dammen. Aan dit kampioenschap namen 10 dames deel.
Slechts twee dames konden zich plaatsen
voor de finale welke op 20 februari in Apeldoorn wordt gehouden. Het was de eerste
keer dat Gerda Gosselink uit Vorden deelnam aan dit kampioenschap.
Uitgaande van het feit dat alle andere dames diverse trainingen in het dammen volgen en Gerda zich uitsluitend opwerkte
door veel wedstrijden te spelen bij haar
klub DCV in onderling kompetitieverband,
behaalde zij toch nog een vijfde plaats in
Utrecht.
BERTUS NIJENHUIS AAN KOP
BIJ DCV VORDEN

Voor de onderlinge kompetitie van de Vordense dantklub DCV werden de volgende
wedstrijden gespeeld:
Slüter—Klein Kranenibarg O—2; Grotenhuis
ten Harkel—A. Wasslnk 2—0; Van Dijk—
Nijenhuis O—J2; Esselink—Ruessink l—1;
Reuver—Hulshof O—2; Oukes—Boudri 2—O
Sloetjes—Heuvink afgebroken; Hoenink—
Masselink l—1.
De stand in groep l luidt thans: 1. Nijenhuis 8 gespeeld 15 punten; 2. Klein Kranenbarg 10—14; 3. Heuvink 8—13';' 4. A. Wassink 9—11; 5. Grotenhuis ten Harkel 10—
10; 6. Wiersma 9—9; 7. Dimmendaal 7—5;
8. Sloetjes 12—5; 9. G. Wassink 2—4; 10.
Breuker 7—4.
In groep 2 luidt de stand: 1. Oukes 11 gespeeld 18 punten; 2. Ruessink 14—16; 3.
Boudri 15—15; 4. Masselink 11—13; 5.
Hulshof 10—12; 6. Wansink 13—12; 7. Reu-

NA l MEI BUITENSHUIS PENNING EN
BEWIJS

Elke hond ouder dan vflf maanden die buitenshuis *) wordt meegenomen, moet met
ingang van l mei 1976 tegen hondsdolheid
(ook rabiës geheten) zijn ingeënt als de
laatste inenting langer dan twee jaar geleden heeft plaats gehad. De eigenaar of verzorger moet de inenting dan kunnen aantonen door de zgn. entpenning die aan de
halsband is bevestigd en door een geldig
„entingsbewijs rabiës". Beide verstrekt de
dierenarts bg de enting.
Minister Mr A. van der Stee (landbouw en
visserij) heeft tot deze entverplichting moeten besluiten, om te voorkomen dat de in
ons land onder vossen aanwezige smetstof
door de hond naar de mens wordt overgebracht en voorts te bereiken dat minstens
70% van de hondepopulatie onvatbaar voor
de ziekte wordt gemaakt. De hond immers
is als de belangrijkste smetstofoverdrager
van deze zeer ernstige ziekte naar de mens
te beschouwen. De ervaring leert namelijk
dat in gebieden waar de ziekte voorkomt
en enting verplicht is, de kans dat de hond
de mens besmet tien a twintig maal kleiner
is, dan in gebieden waar geen entingsplicht
is ingesteld. De tot dusver in ons land gekonstateerde gevallen van hondsdolheid tonen aan, dat de ziekte in het oosten geregeld onder vossen voorkomt, terwijl nu ook
in het uiterste zuid-oosten het eerste geval
is vastgesteld. Sedert 27 augustus 1974 (het
eerste geval van de ziekte in Sellingen in
Groningen) zfln 20 vossen positief ten aanzien van de ziekte bevonden, 3 in Groningen, l in Drente, 15 in Overijssel en l in
Limburg. Het laatste geval werd gekonstateerd bfl een op 21 januari jl. uit Vaals opgezonden vos. Tfldens de behandeling van
de landbouwbegroting 1976 op 18 december
jl. zagen ook de leden van de Tweede Kamer de noodzaak in de besmettingsmogeIflkhedd van mens en dier te beperken en
nodigden de regering uit, hiertegen al het
mogelijke te doen. Minister van der Stee
kan zich bfl de onderhavige bestrijdingsmaatregel derhalve bfl voorbaat van de
steun van de Kamer verzekerd weten.
Ondanks alle voorlichting, vooral in het
oosten van ons land, is op vrijwillige basis
slechts het totaal onvoldoende entingspercentage van 30 gehaald. Wat de vraag betreft waarom de verplichting voor het gehele land geldt, heeft de bewindsman overwogen dat onder meer vele rekreanten met
honden een groot deel van het jaar heen en
weer naar het oosten trekken en zodoende
de ziekte naar elders kunnen verspreiden
en op andere honden overbrengen.
Naar gelang de situatie dit Weeft gevergd,
zfln tot dusver o.m. de volgende maatregelen getroffen:

—• aanlflngeboden voor honden In oost-Groningen en oost-Overflssel, en een entbeBChtkklng voor honden in oost-Gronlngen
die medio 1975 zfln vervallen;
— de aanwijzing van gebieden als oost-Gronlngen, Drente, Overflssel, oost-Gelderland en Limburg, van waaruit Ingeleverde vossen desverlangd voor onderzoek
naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Rotterdam worden opgestuurd
(voor een bfl het poUtleburo ingeleverde
dode vos wordt ƒ 15,— premie uitgekeerd) ;
— ingeval van een positief bevonden besmetting wordt een gebied met een
straal van 5 km gekenmerkt met waarschuwingsborden „Hondsdolheid - Besmet gebied";
— dé Veeartsenflkunddge Dienst heeft de
jachtorganisaties ter plaatse uitvoerig
voorgelicht over OJTI. de symptomen van
de ziekte onder wild en over de wenselijkheid van het bejagen van de vos;
— inmiddels Is in het kader van de publieksvoorlichting een af fiche over 5000
adressen (gemeentehuizen, dierenartsen,
de dlervoederhandel, etc.) verspreid,
waarin tot enten van de hond wordt opgewekt. Voorts zfln in voorbereiding *n
OQ-televisiespotje alsmede een vouwblad
omtrent de verschijnselen van de ziekte
bfl wild en huisdieren.
Het nog steeds optreden van nieuwe gevallen van hondsdolheid onder vossen noopt
echter deze maatregelen met een verplichte
enting van alle honden in ons land aan te
vullen.
Van de zijde van de Veeartsenflkundige
Dienst wordt nog meegedeeld, dat de kosten der enting (entstof plus dierenartsenhonorarium) voor rekening van de eigenaar/verzorger komen. Er is voldoende entstof voor de ongeveer één miljoen honden
beschikbaar. De jaarlijkse aanwas van honden beloopt 100.000. D« dierenarts Is verplicht alleen van staatswege goedgekeurde
vaccins te gebruiken.
In verband met het feit dat de genoemde
entlbewflzen eerst in de tweede helft van februari beschikbaar zfln, zullen de honden
dan pas kunnen worden gevaccineerd.
Houders van een in de beschikking genoemd geldig entbewfls kunnen het voor
wederinvoer van de hond uit het buitenland
verschuldigde certifikaat tegen het normale
tarief van ƒ 3,— bfl de dierenarts verkrflgen. Houders van een geldig certifikaat
hebben geen entbewfls nodig.
*) Onder „buitenshuis" wordt in de „Entibeachlkklng houden 1976" (Staatscourant van
30 januari 1976) begrepen: „buiten een bfl
een woning behorend erf, of een niet-openbaar voer- of vaartuig".

Met blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis van de geboorte van
onze derde zoon en
broertje

De drie alternatieve
het streekplan Oost

Vrijdag 6 februari a.s. hopen onze
ouders
B. A. MOMBARG

G.J.B. Kruisselbrink
I. B. KrüisselbrinkDebbink
Erik en Jan
Vorden, 3 februari 1976
Schoolhuisweg 4
Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal
Voor de vele blijken van
medeleven welke wij
mochten ondervinden na
het plotseling overlijden
van onze lieve vader,
groot- en overgrootvader
GARRIT HENDRIK
BREUKER

STREEKPLAN

en

OOST-GELDERLAND

J. MOMBARG-DIJKSTRA
MEEDENKEN

de dag te herdenken waarop zij 25 jaar
geleden in het huwelijk traden.
Om 14.00 uur zal op déze dag ter hunner intentie de Eucharistieviering plaatsvinden in de St. Antoniuskerk te
Kranenburg-Vorden.

OVER EIGEN TOEKOMST

VERKEER EN VERVOER IN DE
ALTERNATIEVE VOORONTWERPEN

Als u hen wilt feliciteren, wat zeer op
prijs gesteld zal worden, dan kunt u dit
doen van 17.30 tot 19.00 uur in de grote
zaal van hotel Bakker te Vorden.

In de voorgaande artikelen hebben we kennis genomen van de drie alternatieve voorontwerpen voor het streekplan Oost-Gelderland.
De verschillen tussen de drie voorontwerpen
worden vooral bepaald door de wijze, waarop nieuwe woningen, industrieterreinen, rekreatievoorzieningen enz. over de streek
worden verspreid. In verband met de hoofddoelstelling is kennis van de grondgebieden
noodzakelijk, zodat het kiezen van ondoelmatige plaatsen voor woningen en industrie
kan worden voorkomen.
Nu is het zo, dat elk plan met het verkeer
te maken heeft; er is verkeer tussen woonwijken en de plaatsen waar gewerkt wordt,
er is verkeer tussen de woonplaatsen en de
rekreatieplaatsen en ga zo maar door.
In de nota „Alternatieve voorontwerpen
Oost-Gelderland" wordt de huidige kwaliteit van de wegverbindingen in Oost-Gelderland weinig hoogwaardig genoemd. Op
een stukje van Rijksweg 15 na zijn er geen
autosnelwegen aanwezig.
In dit artikel zullen we enkele van de belangrijkste problemen voor het verkeer onder de aandacht brengen. Uitvoeriger gegevens met de daarbij behorende wegenkaarten kunt u bij de SSOG aanvragen.
In de genoemde nota over de voorontwerpen gaat men niet verder dan een globale
behandeling van de belangrijkste verkeersproblemen in het gebied. Als eenmaal één
alternatief voorontwerp is uitgekozen, zal
meer tot in detail worden nagegaan wat de

Bernard en Mary
Sjoerd en Silvia
Vorden, februari 1976
Nieuwstad 3

betuigen wij u onze
oprechte dank.
Uit aller naam,
D. J. BijenhofBreuker
Vorden, februari 1975
Mispelkampdijk 4
Te koop: oliehaard met
vloerverw. merk Siegler;
minikachel (olie) merk
Pelgrum. Prins Brnhardweg 20, Vorden

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenscwcg 5 - Vorden - Telefoon 1354

Te koop: kunstschaatsen
wit maat 34 prijs ƒ 20, — .
Het Wiemelink 23
Te koop: drum met 200
liter petroleum. Tel. 1945
Te koop: l paar voetbalschoenen maat 34; l paar
hoge noren maat 37.
Erik Brummelman, Spiekerweg l, Vorden, telefoon 1606
Te koop: hockeyschaatsen z.g.a.nv maat 46 merk
CCM. Molenweg 15, tel.
05752-15S5_
,
Te koop: vierdels van een
slachtpink. H. W. Gal,
Enzerinckweg 4
B.z.a.: nette werkster
voor 2 of 3 morgens per
week. Brieven onder nr.
48-1 buro Contact
Te koop: z.g.a.n. hoekkombmatie bestaande uit
2 hoek- en 2 tussenelementen bekleed met donkerbruine katoenen velours. Het Jebbink 53
Te "ICöDp: 3 paar noren
2 x 27 en l x 29 zonder
schoenen. Korenblik,
Baakseweg 14, Vorden
Te koop: z.g.a.n. noren,
maat 37 ƒ 35.—.
Het Vaarwerk 26 Vorden
Deze week t.m. 7 febr.
aanbieding in overjarige
nieuwe rijwielen met hier
en daar beschadigingen.
Alle maten fietsen en
bromfietsenbanden in
voorraad. Tevens nog inruil meisjesfietsen 8-12 jr.

Te koop aangeboden:
een z.g.a.n. droogtrommel
„Pelgrim". Brinkerhof 42
Husqvarna boomzaagmachines uit voorraad leverbaar. Prijzen vanaf 468,inkl. btw. Vraagt demonstratie.
Fa Kuypers, tel. 1393
Te koop: gebruikte machines: 2 Zingen lastrafo's 200 A; 2 Wörmer tafelboormachines; l Celtic
draaibank; l Eriksen
draaibank; l Bosch
stroomagregaat 3 UVA220 V; l Atlas Copco
kompressor ketel 200 Itr.
220 V 10 ato geheel kpl.
met automatische afslag;
l gebruikte kompressor
ketel 100 Itr. 300 V 10
ato 150 l./min. geheel kpl.
met autom. afslag; l gebruikte kompressor ketel
60 Itr. 10 ato 100 l./min.
zonder motor.
Techn. Handelsonderneming Cohen Korenbloemstr. 14, Hengelo (GW.),
telefoon 05753-1825
Te koop: Peugeot diesel
404D 1970 in goede staat
Cohen, Korenbloemstraat
14. Hengelo (GW.)
telefoon 05753-1825
Te koop: enige paren
schaatsen. Ruurloseweg
100 te Vorden.

Voor lekker

MELKBROOD
WARME BAKKER

OPLAAT

Dat is voordelig

Dorpsstraat - Vordert
Weekendreklame:

KLOMPEN

BOLUSSEN

met houten zool en
leren kap
DAMES

36/41
HEREN

Pannen met
20% korting yVULLINK
41/46

24,95
26,95

"/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

Sola, Demeyere WMF

KOERSELMAN

Op lotnr. 2761 van de
's-Gravenstad Operettever. Zutphen is l cassetterecorder gevallen. Deze
is af te halen tegen betaling van de adv.kosten bij
café Eykelkamp, Ruurloseweg 114

Burg. Galléestraat 12, Vorden, telefoon 1364

Gevraagd:

Neem eens wat anders
van uw echte
kwaliteitsslager
ROLLADESCHIJVEN
3 stuks

3,29
2,70
2,25
2,25
6,30
4,98
2,69
1,98

ROOMSCHIJVEN
3 stuks
SLAVINKEN
3 stuks
HAMBURGERS
3 stuks
RIBLAPPEN
500 gram
RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram
SPEKLAPPEN
500 gram
BAKBLOEDWORST
500 gram

serieuze
dresseurs
voor nieuw op te richten
politiehondendressuurklub in Vorden.
Aanmelden:
Van Hamond. Overweg
3 Vorden tel. 05752-1755
Te koop: een paar kunstschaatsen maat 41 prijs
ƒ 25,—. G. W. Brinkman
Zutphenseweg 66 Vorden
telefoon 1953
Wie heeft mijn Friese
doorlopers dinsdagmiddag op de ijsbaan gevonden? Gaarne terug te bezorgen bij Stationsweg 21
te Vorden.
Te koop: een paar kunstschaatsen zwart maat 46.
De Hanekamp 18 Vorden
NIEUW
eiken spoorbiels
eiken planken en
balken
Bielzen tafels

KEU NE
Voor de boterham:
150
150
150
250
150

gram
gram
gram
gram
gram

RAUW ONTBIJTSPEK
PEKEL VLEES
BOTERHAMWORST
KOOKWORST (stuk)
ZURE ZULT (eigen fabr.)

Nijverheidsweg 4 Vorden
tel. 05752-1736 - 1737
Propaangas
in fles of tank
KEUNE Vorden
tel. 05752-1736 - 1737
Runstffehlttea-reparatlri

Slagerij Vlogman
Nieuwstad

Vorden

gevolgen van dat voorontwerp zijn voor de
verschillende Oost-GeMerse wegen.
Rijksweg 15: weggedeelten Groenlo-Overijsselse grens en Varsseveld-Groenlo.
Ben verdere realisering van deze weg wordt
van groot belang geacht voor de ontsluiting van het streekplangebied. Het vergemakkelijkt de betrekkingen van de Oostgeldse bevolking met de omliggende stedelijke gebieden (Arnhem en Twente) en
maakt het gebied aantrekkelijker voor de
vestiging van bedreven.
In elk alternatief voorontwerp is ervan
uitgegaan dat het wegvak DoetinchemVarsseveld van Rijksweg 15 wordt aangelegd volgens het huidige tracé. Het resterend deel op Oostgelders gebied valt uiteen
in de gedeelten Groenlo-Overflsselse grens
,en Varsseveld-Groenlo.
Studies hebben uitgewezen dat btf realisering van Rijksweg 15 over het traject
Groenlo-Overijsselse grens, de aanleg van
een rondweg om Eibergen en verbetering
van de provinciale weg Groenlo-Overijssel
niet nodig zijn.
Een ander wegenbouwplan vormt de omlegging van Rijksweg 47 ten zuiden van
Groenlo. Het kiezen van een grote of kleine
omlegging rond Groenlo speelt een rol bij
de aansluiting van Rijksweg 15 op de provinciale Twente-route.
Het wegvak Varsseveld-Groenlo van Rflksweg 15 kan beschouwd worden als het
sluitstuk van deze verbinding. De aanleg
is niet voor 1985 noodzakelijk.
Rijksweg 32 in het kader van de wegenstruktuur tussen Zutphen en Deventer.
De huidige verbinding van Zutphen naar
Deventer via Eefde en Gorssel is momenteel ontoereikend, zowel uit het oogpunt
van veiligheid en verkeersafwikkeling als
milieuhinder. Bovendien wil men deze weg
het laankaratker laten behouden, waardoor
slechts kleine veranderingen aan deze weg
mogelijk zijn. Tegelijkertijd vormt deze weg
voor Zutphen het belangrijkste aansluitpunt op de rijksweg l (E-8), die ten zuiden
van Deventer van Oost naar West loopt.
Wil Zutphen in de toekomst als centrumgemeente goed kunnen functioneren, dan
zal een goede verbinding van Zutphen met
het landelijk hoofdverkeerswegennet noodzakelijk zijn.
De nota schenkt verder ook nog veel aandacht aan de wegverbinding VarsseveldWinterswijk, de verbinding DoetinchemZutphen en de wegenstrukttur in de Oude
IJsselstreek.

lijnen hetzelfde als hetgeen is opgemerkt
met betrekking tot Voorontwerp I. Hoogstens kan worden gesteld, dat de behoefte
aan elektrifikatie van het baanvak Zevenaar-Doetinchem en de verplaatsing van
de halte Doetinchem-west nog duidelijker
naar voren komen, evenals de noodzaak
van een beter gelegen trusstation in Doetinchem.
In geen der plannen is nog een duidelijke
functie toegedacht aan de niet meer gebruikte spoorlijnen Doetinchem-Zelhem en
Winterswijk-Groenlo-Neede-Borculo. De benodigde investeringen voor het weer in gebruik stellen van deze lijnen ztfn zo hoog,
dat - gezien de lage bezettingsgraad in de
huidige situatie - dit nu nog niet verantwoord is.

Openbaar vervoer
De bevordering van het openbaar vervoer
komt ruimtelijk tot uitdrukking in het
scheppen van zo gunstig mogelijke voorwaarden in stedébouwkundig opzicht en
door de aanleg en verbetering van de voorztoringen.
^Blle voorontwerpen is dit tot uiting gebracht door bij de verdeling van de toekomstige woon- en werkgebieden, aansluiting te zoeken bjj zowel de belangrijke busen treinverbindingen als bjj de kernen Zutphen, Doetinchem en Winterswijk. Het dui«st komt dit naar voren in Vooront1, waar aan de genoemde kernen een
extra groei is toegedacht.
Bij voorontwerp l is verder extra groei gedadht in kernen die aan bestaande verbindingen van het openbaar vervoer liggen en
dan vooral wat betreft de spoorwegverbindingen. Men denke aan de spoorwegverbinding Zevenaar-Doetinchem-WinterswtJk.
Voorts zijn op basis van het huidige net
van railverbindingen de volgende verbeteringen zonder grote problemen mogelijk:
— elektrifikatie van het traject ZevenaarDoetinohem;
- opvoering van het aantal diensten op
deze lfln tot aan Winterswijk;
— inzet van moderner materieel;
— verplaatsing van het station Doetinchem-west.
Voorontwerp n legt een zware taak op het
openbaar vervoer en met name wat betreft
het openbaar vervoer over de weg. De beoogde verbetering o phet gebied van de
verzorging moet onder meer gestalte krijgen via het beter bereikbaar maken van de
voorzieningen, en een betere ontsluiting
van het achterland.
Voorontwerp Hl; daarvoor geldt in grote

Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Potohobbyclub, Studio DolphiJn
Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorij vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemclub in Eef de
Elke dinsdagavond Volksdansen in zaal
Smit o.l.v. mevr. Annelies TiJman.
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 september 19.45 uur in Hotel Bakker, ledere
donderdag
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het ohabgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Elke laatste vrijdag van de maand: railbeurs (Jeugdcentrum)
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuls verkenners, welpen
Februari:
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
6 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcentrum
7 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcentrum
10 Bejaardensoos zaal Schoenaker
11 Bond van Plattelandsvrouwen
14 Feestavond Volleybalver. Dash in zaal
Eykelkamp
17 Herv. Vrouwengroep Linde
19 Herv. Vrouwenvereniging Wildenborch
19 KPO
19 Bejaardenikring, Jeugdcentrum 13.45 u.
21 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
27 Ledenvergadering NCVB zaal Eskes
28 Karnavalsoptocht De Deurdreajers en
karnaval in residentie Schoenaker te
Kranenburg
29 Kinderkamaval De Deurdreajers te
Kranenburg

Algemeen ziekenfonds O.G.Z.O.
Postbus 19 te Goor
MEDEDELING AAN

VERZEKERDEN

Ingaande l januari 1976 zijn in het verstrekkingenpakket van de
aanvullende verzekering de volgende veranderingen aangebracht:
a. suppleties op eigen bijbetalingen voor tandheelkundige prothetiscne hulp zijn bevroren op de bedragen van 1975 en dus niet
langer 50% van de eigen kosten
b. reiskostenvergoeding bij bezoek aan opgenomen verzekerden is
vastgesteld op een vast bedrag per opnemingsdag, dat hoger
wordt naarmate de afstand tot het ziekenhuis groter wordt - deze
vergoeding wordt automatisch en zonder aanvrage uitbetaald na
ontslag uit het ziekenhuis.
c. De vergoeding voor brilmonturen aan kinderen tot en met 15 jaar
en aan volwassenen boven 65 jaar is verhoogd tot / 50.—
d. de vergoeding voor pruiken is gebracht op 90% van de prijs tot
maximaal / 200,— voor alle soorten
e. voor invalidewagens en rolstoelen (niet-standaardmodellen) kan
een bijdrage ad 75*/e van de prijs worden verleend
f. voor kosmetische behandelingen en produkten in verband met
littekens of huidaandoeningen kan 75°/o der kosten worden vergoed
g. verzekerden die in een ziekenhuis poliklinisch willen bevallen
kunnen de kosten daarvan ten laste van het ziekenfonds brengen
h. een vergoeding van de pensionkosten in een rusthuis, waarin de
verzekerde op medisch advies werd opgenomen, is mogelijk gedurende maximaal 28 dagen.

Drogisterij

Telef. 1321

TEN KATE
Zutphenaeweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Een uitvoerige informatiefolder zal binnenkort verschijnen. Inlichtingen over nadere voorwaarden zijn te verkrijgen bij onze administratie en agenten.

VIVO

SUPERMARKT

Telefoon 2308

IKEURSIAGER

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting

n goe/e slager

Donderdag:

Speklappen

met gratis kruiden
500 gram

KALFSGEHAKT
150 gram

Vrijdag:

Verse worst
Riblappen

HEERLIJK
500 gram
500 gram 575
1000 gram

LEVERKAAS
100 gram

Runderrollade

mals doorregen
500 gram

VEeessalade

eigengemaakt
250 gram

Zaterdag:
De gehele
week:

Rolette
Rundergehakt
Bitterballen

Nasi of bami
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag;

GRONINGER BOERENLEVERWORST 300 gram
Maandag:
GEKOOKTE LEVER
100 gram
Dinsdag:
GEKOOKTE HAM
100 gram
Woensdag:
Bij 500 of 1000 gram GEHAKT
100 gram CERVELAAT voor

10 stuks

Ajuinburgers

500 gram
NIEUW
per stuk

Boomstam
Sucadelappen

gevuld met ham
en kaas 300 gr.
MALS
500 gram

Gehakt

500 gram 250
1000 gram

met gratis kruiden

GROENTE EN FRUIT
398

Maandag en dinsdag:

Rode kool

500 gram

WoensdA:

GESNEDEN
500 gram

Witte kool

UIT ONZE BROODBOETIEK

Sinaasappelen

Dus TOCH driemaal daags vers brood van warme bakA HARTMAN

SPAANSE
net ca 2 kilo

VAN ONZE BANKETBAKKER

Grape fruits

3 mooie

Chipolatastam

nu voor

318

Witlof

500 gram

Appelcaketaart

nu voor

298

Soepgroente

per bakje

Handappels

JONATHAN
2 kilo slechts

Rozijnencakes

Vivo chips
NATUREL EN PAPRIKA
geen 95 - geen 89 maar

VIVO SINAS
1/1 liter van 98 voor
LONDON TONIC
1/1 liter van 145 voor
PEDRO DE RA VELA SHERRY
0,7 liter van 495 voor

225

6 sfuks

Kwaliteit stomerij
met lage prijzen
Kolbert

4,75

Pantalon

3,75

Kostuum

8,50

Rok

3,75

Deux piece

6,50

Jumper

2,75

Overjas/mantel 7,75

Dekens 1-pers. 5,00

Windjack

6,50

Dekens 2-pers. 6,00

Regenjas

8,50

Slaapzak

Stropdas

1,50

Gordijn per ml 2,50

5,00

Suèjde vanaf 15,00

8,00

Bona margarine

Japon

250 gram
van 86 voor

SUPERMARKT JANSEN GOOD-CLEAN depot

UNOX KEURPAK
250 gram van 239 voor
UNOX KEURPAK
350 gram van 309 voor
LODAC met de veilige sluiting
van 112 voor maar
ANTON HUNINK GEHAKTBALLEN
blik a 4 stuks van 198 voor slechts
HAK BOERENKOOL
1/1 liter van 175 voor

Honig Brinta
van 139
voor maar

VIVO LUIERS
tas a 25 stuks van 298 voor

KOFFER RADION
van 630 nu slechts
LUX AFWAS
400 gram van 205 voor
BONZO DINER

1650 gram van 503 voor

Close-up pasta

CALIFORNIE SUNN ROZIJN
minizak a 14 pakjes nu slechts
FENIX SPIRITUS
0,5 liter van 110 voor
UNOX KIPPESOEP
4 borden blik van 135 voor slechts

FELIX DINER
van 144 voor

129

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 7 februari 1976

Elke maandagmorgen gesloten

