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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING
gehouden zal worden in De Voorde.

(Advertentie)

voor gouden
echtpaar
Het kermisechtpaar Jac. de Vries en Hendrika Haverhoek, woonachtig op de Kranenburg, heeft zondag veel belangstelling en
sympathie ondervonden ter gelegenheid van
hun gouden huwelijksfeest. Tijdens de plechtige H. Mis, die zondagmorgen in de Kranenburgse parochiekerk werd gecelebreerd door
de „kermispater" H. G. J. van Genuchten
oflm uit Weert, was praktisch de gehele Kraneniburgse gemeenschap tegenwoordig.
Op de receptie die hierna in zaal Schoenaker
werd gehouden werd het gouden paar letterIflk en figuurlflk in de bloemetjes gezet door
de overvolle zaal, waaronder kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
Onder de vele belangstellenden bevonden
zich burgemeester Busch van Megen (N.Br),
oud^burgemeester Van Arkel van Vorden,
het personeel van de rJc. basisschool Kranenburg, paters en bewoners van het MinderbroedersMooster op de Kranenburg, pastoor Sutorius ofm en velen die het bekende
kermisechtpaar in de loop der jaren hebben
leren kennen.
De muziekvereniging Concordia bracht een
serenade, die erg op prijs werd gesteld. Oudburgemeester Van Arkel feliciteerde het
gouden paar, ook omdat hfl het echtpaar De
Vries vroeger in Ruurlo, waar zfln vader burgemeester was, als naaste buurman goed
had leren kennen. Al met al een mooie dag
voor het gouden paar De Vries-Haverhoek.

Geslaagd
1

Door de Stichting Vereniging van Leraren
voor Praktflkexamens werden onlangs te
Apeldoorn examens afgenomen. Hiervoor
slaagden o.a.: Moderne Bedrijfsadministratie de heren A. J. Harteüman en G. J. van
Zeeburg. Boekhouden: de heer J. H. Jansen.
Zij werden opgeleid door de heer D. Luichies
te Gorssel.

Er gaan geruchten rond als zouden de entreeprijzen van het karnaval van De Deurdreajers dit jaar abnormaal hoog zijn. gewoonlijk publiceren wy deze prijzen niet,
omdat de karnavalvierders wel weten dat
deze niet worden opgeschroefd. De geruchten
spreken echter van zulke grote verhogingen
dat wij ons genoodzaakt zien de entreeprijzen
dit keer wel te publiceren:
zaterdagavond
...........................
zondagmiddag kinderen
...............
zondagmiddag volwassenen
.........
zondagavond
..............................
maandagavond
...........................
dinsdagavond
..............................
Wij vertrouwen u hiermee van dienst

ƒ 8, —
ƒ l, —
ƒ 2,50
ƒ 7,—
ƒ 8, —
ƒ 7,—
te zijn.

Bestuur Karnavalsverenlging
De Deurdreajers

NIEUWS
VAN DE

Graag geven we deze drie berichten van de
plaatselijke Raad van Kerken aan u door.
We hopen dat ook u de aktiviteiten van de
genoemde Raad steunt door uw aanwezigheid en uw hartelijke belangstelling. '

KERKEN

WERELDGEBEDSDAG >

CONTACT-AVOND
HERVORMDE KERKERAAD

De Kerkeraad van de Hervormde Kerk te
Vorden houdt deze week donderdagavond, 26
februari, een contact-avond voor de leden
van genoemde kerkeraad en hun eventuele
echtgenoten. Ook de allernaaste medewerkers/sters van de Hervormde Kerkeraad
zijn uitgenodigd voor deze contact-avond, die

Opbrengst koüekte

kerk. We willen u graag opwekken deze gebeds-bfleenkomst mee te maken!
RAAD VAN KERKEN
In de liturgie lezen we over het thema het
TE VORDEN-KRANENBURG
volgende:
Van de secretaris van de plaatselijke Raad „Bewustmaking tot leven" en het wordt ons
van Kerken, de heer L. J. M. van Riel (Het aangeboden door een groep vrouwen uit verWiemelink 4), ontvingen we enkele berich- schillende kerkgenootschappen in Mexico.
ten met het verzoek ze in deze rubriek te Zij schrflven: „Wfl voelden ons geïnspireerd
en uitgedaagd bfl het verzamelen van gewillen opnemen.
dachten voor de liturgie van deze Wereldgea. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn, zo bedsdag.
De gedachten die erin worden uitschrijft hij, dat even voordat de 5e Assem- gedrukt komen
voort uit ons zicht op de
blee van de Wereldraad van Kerken te Nai- situatie in Mexico
en andere Latgns-Amerirobi gehouden werd (23 november-10 decemlanden, maar we hebben het gevoel
ber) in Vorden in een bijeenkomst belegd kaanse
dat ze deel uitmaken van wat vrouwen in andoor onze Raad van Kerken prof. dr. K. Ru- dere landen van de wereld ervaren. Wfl groenia uit Kampen gesproken heeft over de ten allen die deze liturgie zullen gebruiken
Wereldraad van Kerken en in het bijzonder en bidden dat allen die eraan deelnemen geover Nairobi. Gezien de grote opkomst op ïnspireerd en uitgedaagd zullen worden. Ardeze avond hefbben wij gemeend andermaal moede en het afhankelijk zijn van andere
een beroep te doen op prof. Runia om ver- landen zfln niets nieuws in Latflns-Amerika.
slag te doen en ook om aan te geven wat er Wél nieuw, ten minste voor een deel van de
landelijk en plaatselijk gedaan moet worden. bevolking, is het groeiende bewustzfln van
De datum voor deze avond is vrijdagavond leven beneden de maat. Voor christenen be19 maart in het Jeugdcentrum (grote zaal) tekent dit een uitdaging tot bewustmaking
aan de Insulindelaan te Vorden.
van wat Gods gebod en belofte in deze situab. Tot voorzitter van de Raad van Kerken tie inhouden. Zich afzijdig houden kan eente Vorden-Kranenburg is op de laatst ge- voudig niet".
houden vergadering gekozen de heer P. Tae- Het zal een ieder duidelijk zfln, dat de situatie van de vrouwen in Latflns-Amerika een
kema, Het Vaarwerk 23 te Vorden.
is dan de onze, maar het gaat ons wél
c. In de komende Lfldenstfld, de veertig da- andere
Samen dienen we ons, in het licht van
gen tijd voor Pasen, houdt de Raad van Ker- aan.
Woord en wetend wat er op de wereld
ken een dienst in de R.K. Kerk in de Kra- Gods
gebeurt,
af te vragen: „Wat betekent het,
nenburg en wel op zondagavond 28 maart. gehoorzaam
aan de Heer in deze wereld te
In de-se gezamenlijke dienst hoopt voor te leven?"
gaan pater Sutorius.

Voor Vorden en zijn buurtschappen wordt
de Wereldgebedsdag gehouden op vrijdag 5
maart in de Gereformeerde Kerk aan de Zutphenseweg (de vroegere Vrouwen-wereldgebedsdag). Op deze dag komen in 160 landen
en landstreken mensen samen om te bidden.
De liturgie is tegen een kleine vergoeding
verkrijgbaar bij de ingang van genoemde

Koerselman
•ssettes

Wfl willen aJlile mensen, die van ons Sonnevanok skützegels hebben gekocht, hartelijk
danken. We hebben voor ƒ 729,09 aan zegels
verkocht. Het geld is voor de tbcnbestrflding
in Afrika.
De twee klassen vier, School 't Hoge.

Burgerlijke stand
Ondertrouwd: A. J. Harkink en J. A. Rossel;
H. Teunissen en F. Burger.
Gehuwd: H. J. Huntink en A. W. M. Eggink;
G. J. Dijkman en J. Bannink.
Overleden: G. B. Bannink-Rougoor, oud 63
jaar; J. W. Tolkamp-Smeenk, oud 72 jaar.

LIEVERTJE
uke kleren waar je
snel bij moet zijn.
'ere week nieuwe
modellen

§
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MODECENTRUM

GEMEENTENIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n

TEUNISSEN
RUURLO

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdagmorgen 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 komende de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Naamgeving sporthal.
2. Hondenbelasting.
3. Spreekuur wethouder Bogchelman.

Ad 1.
Naamgeving sporthal.

Tijdens de eerste steenlegging van de sporthal in het Vogelbosje deelde burgemeester
mr. M. Vunderink mede, dat de plaatselijke
bevolking te zijner tijd in staat zou worden
gesteld een naam voor deze sporthal te kiezen. Dit tfldstip is thans aangebroken. Derhalve verzoeken wfl u allen, om een zo passend mogelflke naam voor de sporthal te
vinden.
Het gemeentebestuur zafl voor deze gelegenheid als jury fungeren. Degene die de origineelste naam bedenkt, zal hiervoor een attentie ontvangen. Inzendingen dienen vóór
6 maart a.s. binnen te zijn ten gemeentehuize. De inzending dient voorzien van uw
naam en adres, te geschieden in een gesloten enveloppe. Op de buitenkant van de
enveloppe dient u te vermelden: „Naamgeving sporthal". Veel succes!
Ad 2.
Hondenbelasting.

Ingevolge de Hondenibelastingverordening is
een ieder die in de gemeente Vorden één of
meer honden houdt belastingplichtig. Dit betreft niet alleen een eigenaar, doch ook degene die een hond bezit (zonder eigenaar te
zfln), ter verzorging of onder toezicht heeft.
De belasting is niet verschuldigd voor honden:
a. beneden de leeftijd van twee maanden,

voorzover deze honden niet op de openbare weg komen;
b. uitsluitend dienende om blinden te begeleiden;
c. waarvan de houder in het bezit is van een
geldend diploma van de Kondnklflke Nederlandse Politiehonden Vereniging, mits
de houder zich verbindt zijn hond met een
geleider, aan wiens bevelen hfl gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van
de politie te stellen;
d. waarvan de houder geen ingezetene der
gemeente is en de hond niet langer dan
90 dagen in het belastingjaar in de gemeente verblijft.
Aangfite.

ledere houder van één of meer honden is
verplicht daarvan aangifte te doen. JaarIflks in de maand januari wordt aan ieder,
die geacht wordt daarvoor in aanmerking te
komen, vanwege burgemeester en wethouders een biljet tot het doen van aangifte uitgereikt. De houder van een hond, die vóór
l februari van het belastingjaar geen aangiftebiljet heeft ontvangen, is verplicht vóór
15 februari daaraanvolgende aangifte te
doen voor een invulling en ondertekening
van een aungiftebiljet, dat kosteloos ter gemeentesecretarie verkrflgfbaar is. Ieder aan
wie een aangiftebiljet is uitgereikt of toegezonden, is verplicht de daarin gestelde
vragen duddelflk, stellig en zonder voorbehoud naar waarheid te beantwoorden, de
aangifte met zijn handtekening te bekrachtigen en het biljet binnen 14 dagen na de
datum van uitreiking of toezending ter gemeentesecretarie te bezorgen of doen bezorgen. Degene die nog geen aangifte hebben
gedaan kunnen dit alsnog doen en wel tot
uiterlijk 5 maart a.s.

Ontheffing.

1. Indien tussen l januari en l juli van het
belastingjaar de belastingplichtige ophoudt houder van een hond te zfln, doordat het dier gestorven is, het dier voorgoed de gemeente heeft verlaten of in
andere handen is overgegaan, zonder dat
in de loop van hetzelfde belastingjaar opnieuw belastingplicht intreedt, wordt
voor de helft van de voor de hond geheven belasting ontheffing verleend.
2. Ingeval de belastingschuldige is aangeslagen voor meer dan één hond, wordt bfl
de ontheffing bedoeld in het eerste lid
van dit artikel aangenomen, dat de ontheffing betrekking heeft op de hond,
waarvoor op dat moment het hoogste bedrag aan belasting verschuldigd is.

KLEUREN-TV ?
WIST U
dat u voor f 18,— per week
zonder aanbetaling de allernieuwste kleurentelevisie bij
u in huis kan staan?
En met onze 4 jaar garantiezekerheid.
Nu bellen en binnen 24 uur
kunt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen
Kleuren-TV-speciaalzaak

Ad 8.
Spreekuur wethouder Bogchelman.

„SMEITINK"

Wethouder Bogchelman zal op donderdag 26
februari en 4 maart a.s. g e e n spreekuur
houden.

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

N.B. Hierbij delen wij u mede dat troepen
van het Ie legerkorps op 3 maart a.s. zullen
oefenen langs wegen die gedeeltelijk in onze
gemeente liggen.
Tijdens deze oefening zal ook de luchtmacht
optreden als agressor, waarbij duik- en
steekvluchten tot en minimale hoogte van
250 voet zullen worden uitgevoerd met dien
verstande dat bebouwde kommen zullen worden vermeden. Deze duik- en steekvluchten
zullen plaatsvinden op 3 maart a.s. van 13.45
tot 14.20 uur en van 15.00 tot 16.00 uur.

Frankering bij abonnement

Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 29 februari: 10.00 uur ds. J. Veenendaal, dienst van Schrift en Tafel
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 29 februari: 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeir, kindernevendienst klas 4 en 5; 19.00
uur ds. A. van Vliet te Eibergen.
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 vrjjdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. OÖ752-12BÖ
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
H. Warringa en C. Warrlnga-Hendrika, teL
1277, Horsterkamp 3, Vorden
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 wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wtjkzusters 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 feestdagen, 's avonds en 'a nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreccepten.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) teL 1332,
gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrfldag van 9-9.30 uur In de konslstorlekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken Is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren In de konsistorlekamer 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 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en vr.
Volwassenen en
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30Jongeren Jeugd tot 15 Jr. 12.30 uur; zo. gessloten.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-17.30 u.
SPREEKUUR OGZO
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u. agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 \\ tot 19.45 uur in het Groene Krulsgebouw.
woensdagmiddag
voorleeshalf uurtje
Het politie-telefoonnummer van Vorden Is
14.00-14.30 u.
05752-1230. Bfl geen gehoor gelieve u te
donderdag
10.00-13.00 u.
bellen kengetal 055 telefoon 264455. De
vrfldag
14.00-17.30 u.
plaatselijke politie zal dan contact met u
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u. opnemen.

BINNENKORT IN VORDEN

UW RADIO-T.V, SPECIAALZAAK OLDEMAMP

STATIONSWEG l - TEL. 2377 Bgg. 05730-2825

SUPER SLAGERIJ
ROSBIEF OF LENDE

MAGER
500 gram

BRAADVLEES
BIEFLAPPEN

250 gram

VARKENSPOULET

MET GRATIS SOEPBEEN
250 gram

FRIKANDELLEN
SLAVINKEN

725
788
378
298

500 gram

Minimumprii
SUIKER

Vruchtenlim

5 HALEN 4 BETALEN

238

3 stuks

Alleen dinsdag:

Fijne verse worst
of saucijsen

Maandag 1 maart:

500 gram

298

Vleeswaren
PALINGWORST

WORTELTJES

PANKLAAR
500 gram

ROOMSNITZEL

per stuk

55
75

Dinsdag 2 maart:

119
135
135
198

150 gram

SNIJWORST

150 gram

GEKOOKTE HAM

150 gram

Slagersleverworst

HELE
500 gram

HUTSPOT

500 gram

VERSE WORST

FIJN
500 gram

79
298

Woensdag 3 maart:
GEKOOKT
500 gram

SLAVINKEN

ZONNETUIN
KLEI-AARDAPPELEN w
CITROENEN
HANDSINAASAPPELEN
COX's ORANGE
\y kilo
BLOEMKOOL
BLANKE WITLOF

A&O

JES
lo

VOLSAP

uks

JAFFA
10 stuks

2

HAGELWIT
per stuk

500 gram

98
189
198
188
118

• l

Alles zolang de voorraad strekt

pak 450 gr.
van 107 nu
SUZI WAN
600 gr. 309 nu

heel kilo

2 stus

•SPECIAAL STUNTVOORDEEL

HERO
ERWTENSOEP

179

WASVOORDEEL

DIEPVRIES VOORDEEL
BOERENKOOL
NASI OF BAMI
HUZAREN-SALADE
LOEMPIA'S

GRAAG TOT

98

draagkarfon

269

AJAX schuurpoeder

bus van 72
voor

525
189

DIXAN zeeppoeder

draagkarton

ALL zeeppoeder

groot vat
nu

645

55
698
1750

SUPERVOORDEELTJES

CALVE

Kapucyners

Tomatenkef ch u p
van 245 nu

Profiteer nu!

49

Rode bieten
pot van 73 nu voor

99

KLOP-KLOP
COLA OF DRINK

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER

GANZEBOOM OF LEGNER
liter

1150
1375

JONGE GENEVER
PISANG AMBON

LIKEUR
per fles

Citroen-brandewijn

£eArNZEBOOM

Smirnoff vodka

grote fles

A&0

79

literfles

998

Amstel Pils
krat a 24 pijpjes

BECEL
/2 liter van 178 voor

159

995

KOFFIEMELK

l

775

CHOC. HAGEL

A&O
MELK OF PUUR 500 gram

1395

DIENST.

Herba appelmoes

QQ

3/4pot, nu 2 voor

WORTELTJES

225

%^ ^^

109

A&O
literblik

UIT ONZE BROODBOETIEK
KARNAVALSTAART
ROOMBOTERCAKE

± 400 gram

APPELSTUKJES

5 stuks

POTCHRYSANTEN

deze week voor

TULPEN

pracht bos

489
350
225
159
275

Bierglazen

295

MET SCHUIMRAND set a 6 stuks nu

UNOX K1PPESOEP
NOOTMUSKAAT

EXTRA GEVULD
literblik

198

busje 50 gram voor

119

A&O Speculaas
HEERLIJK OP BROOD groot pak

149

KNABBELNOOTJES
Bastogne KOEKEN

pak van 179 voor

HOTELCAKE

OVENVERS
van215 voor

Verpleegsterdrop

GILDA
pak è 3 rollen nu

DIVERSE SMAKEN
6 bordenpak

149
179
89

79
69
(
t

Lassie Toverriist
i
groot pak nu

79

Nieuwstad 5
Vorden
Telefoon 1232
»g^
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NIEUW
eiken spoorbiels
eiken planken en
balken
Bielzentafels

ZOJUIST BINNEN: PRACHTIGE

BEJAARDENFAUTEUILS
in eiken

695,-

KOMPLETE EETHOEK
eiken stoel, biezen zit en uitschuiftafel

nu voor slechts

KEUNE
Nijverheidsweg 4 Vorden
tel. 05752-1736 - 1737
STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek
A. M. Heuvelink Metaalwaren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309

OPGELET
JONGELUI
OPGELET
TROUWPLANNEN! Indien u bij ons voor meer dan 4000,- koopt
SLAAPKAMER GRATIS!

269,-

Gevraagd: stierkalveren
voor de mesterij.
W. Heusinkveld, telefoon
05753-1728

Telefoon 05735-1361

Dorpsstraat 29
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE
Zutphensewe^;' 2
Telefoon 2219

EN TOCH . . IS

NU DE

AANGIFTEBILJETTEN
INKOMSTENBELASTING 1975

Vorden

Goede en voordelige
damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist

zijn verzonden, doen wij een beroep op onze
partikuliere kliënten, om i.v.m. een zo vlot
mogelijke verwerking, NIET tot eind maart
te wachten met het inleveren van de aangiftebiljetten.

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS

/ut plu-uvMv»'f;

- Vorden

-

It-U-foon 05752-1514

Beatrixlaan 18 - Vorden - Tel. 05752-1485

WEEKEND-AANBIEDING

TRAININGSPAKKEN
prima kwaliteit, vanaf maat
116. Normaal 37,30

nu f 32,30

Karnaval-reklame

kleine stijginq per maat

Vrijdag tot en met dinsdag:

STAATSLOTEN
begint maandag l februari a.s., i.v.m. jubileumaktie graag in de eerste
week ophalen i.v.m. beperkte nabestelling.
Geopend van 9-13.30 u.
en van 17-19 uur.
Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

«(«ds

vanaf

8,95

dotltnfftndl

BANKETBAKKERIJ
WEEKENDAANBIEDING

J. Wiekart

draaifauteuils

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-17501

Speciaiteit: ZWANEHALZEN

zeer solide, diverse kleuren en
leuke dessins
deze week

verkoop aan huis.
van 9-12.30 uur
en volgens afspr.

U kunt bij ons
terecht voor:

Verder o.a.:
• DIOLEN KRINKEL
• CLOQUE in Mexico dessin
• STREEPDENIM

Zutphenseweg - Vorden

Hazelnoten

Triumph-Wala

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

in „honderden dessins" met de nieuwste modekeuren rood, wit en marine . . .

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

Advokaatpunten
Kaassoesjes

Verkoop van de

de sprankelend frisse
voorjaarskollektie

Wapen- en Sporthandel

KEUNE Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

rechtstreeks van fabriek aan verbruiker
Bij ons nu reeds aanwezig:

Vorden b.v.

in fles of tank

M

spoorstraat 46 ruurlo

UW MEUBEL SPECIALIST!

ADMINISTRATIEKANTOOR

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten
Propaangas

• l • Ut

ONBETWIST

DANSEN
225,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

EEN GOEDE VERZEKERING
VOOR U W AUTO
EN TOCH EEN LAGE PREMIE l

H ELM IN K

Dat kan nog steeds bij

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

hengelo <gid>

tel. 05753-1461

29 FEBRUARI

Karnaval
De Merano's

Auto-Risico
Ook wij zijn hun medewerkers!

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30
GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Onderlinge
Waarborgmij Vorden
Adres: mevr. te Paske, Almenseweg 27
telefoon 05752-1597

GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA
LESUREN
Maandags van 16.00-22.00 uur
Woensdags van 13.00-16.00 uur (kleuters)
Woensdags van 19.30-21.30 u. (huisvrouwen)
Vrijdags van 16.00-22.00 uur
Zaterdags van 9.00-11.00 uur (jongens)

MODECENTRUM «TEUNISSEN» RUURLO
Ook dit seizoen weer toonaangevend in mode voor Ruurlo en
omgeving
Grote sortering in

DENIM
o.a.

broekrokken
rokken, japonnen
Vrijdags koopavond

Nieuwe kollekties, nieuwe kleuren, nieuwe modelijnen
Mantels

Kostuums, blazers

in popl.-terlenka gabardine-suède

Japonnen en pakjes
in de modekleuren wit, rood en marine

Rokken, blouses, pullovers

pantalons, regenjassen
^

coats, jackets, suede jassen

MODECENTRUM «TEUNISSEN» RUURLO

Donderdag 26 februari 1976
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VORDENS MANNENKOOR BESTAAT 40 JAAR

De Deurdreajers op bezoek bij de
bewoners van Villa Nuova en Decanije
De karnavalsvereniging heeft de traditie
voortgezet om voordat het eigenlijke karnavalsf eest gaat losbarsten een bezoek te brengen aan de bejaarden en het herstellingsoord
De Decanije. Gisteravond was het feest op
De Decanije, waar Prins Johan de Eerste,
Raad van Elf, dansmarietjes en prinsenkapel hun opwachting maakten. De bewoners
raakten al gauw in de ban van het karnaval,
dat door De Deurdreajers op enthousiaste en
spontane wijze werd gebracht. „We zijn er
erg Mij mee, want het verzet de zorgen weer
een beetje," zei verpleegkundig directeur de
heer Kippens.
De president, de Prins, het gevolg en het orkest brachten beurtelings een aantal leuke
schetsjes, terwijl ook de parodie van Wilma
Besselink (dansmarietje) op aktuele karnavalsliedjes erg op prijs werd gesteld. Het
werd enkele uren lang een gezellige boel,
waarbij gedanst en gehost werd naar lieve
lust. Tussen de bedrijven door deelden De
Deurdreajers versnaperingen uit.
Ook bij de verpleeginrichting Villa Nuova
werd een ibezoek gebracht. Van de bewoners
hadden verschillenden zich verkleed en er

„Mijn persoonlijke mening is dat je eerst iets moet presteren alvorens je bij het
gemeentebestuur gaat aankloppen voor subsidie. Wanneer ons jubileumconcert volgende maand slaagt, waaraan ik overigens niet twijfel, en we willen het
volgend jaar de plaatselijke bevolking weer iets bijzonders aanbieden, ja, dan
is de tijd rijp om te praten. Maar nogmaals: eerst zelf doen."
Dit zegt Leo Westerhof de stimulerende voorzitter van het Vordens Mannenkoor. Met hem en nog enkele bestuursleden alsmede twee mannen van het eerste uur hadden we dezer dagen een gesprek naar aanleiding van het 40-jarig
bestaan van het koor.
L. Westerhof, voorzitter

A. Bielderman ere-voorzitter
De heer Bielderman is toch wel een van de
doorzetters geweest die het koor in moeilijke
tijden bij elkaar wist te houden en nu gaat
het nog steeds crescendo.
Het ia een springlevende vereniging dat Vordens Mannenkoor. Bovendien een „jong"
koor waarvan vele leden nog jarenlang meekunnen. Het jongste lid is 22, de oudste is net
de 70 gepasseerd. In totaal telt het koor 48
leden, waarvan de grootte helft beneden de
40 jaar.
Tooh is men in het bestuur niet helemaal tevreden. „We kunnen nog best een aantal
mensen gebruiken", roept men in koor. „En
kunnen ze dan bovendien nog zingen, dan is
dat helemaal „meegenomen". Nu werd dit
laatste met een lachend gezicht door erevoorzitter A. Bielderman naar voren gebracht. Maar reken er wel op dat het de heren ernst is.
Bert Nijhof bekwame dirigent
't Is vooral te danken aan de zeer bekwame
en enthousiaste dirigent Bert Nijhof dat het
koor met rasse schreden vooruit is gegaan.
Het Vordens Mannenkoor komt nl. uit in de
afdeling „superieur", wat getuigt dat de
zang van goed gehalte is. De leden van het
koor zien dit als bewijs, dat de leiding in goede handen is. „Ztjn enthousiasme steekt ons
allemaal aan" zo kregen we te horen.
Derk en Derk
Het Vordens Mannenkoor werd in 1936 opgericht, afl dateert de huidige naam van na
de tweede wereldoorlog. In de jaren '30 deden een paar Vordense knapen nogal van
zich spreken, tenminste op muzikaal gebied.
Derk de Boer en Derk Mastenbroek, populair
op bruiloften en partyen kregen ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Empofaforiek het verzoek een feestavond in elkaar
te zetten.
Onder het motto waar feest is moet worden
gezongen, werd een koor geformeerd. En
wat voor een koor. Liefst 50 personen gaven
zich op. Dit had tot gevolg dat er een mannenkoor werd opgericht. De repetities vonden plaats direct na werktijd in de bouwerij
van de Empo-fabriek.
„We hadden er allemaal veel voor over en
moet Je nagaan onder welke omstandigheden we zongen. Vanwege de dampen in de
fabriek konden de bassen de tenoren niet
eens zien," zo vertelt Derk de Boer lachend.
„Bovendien werden we begeleid door een
valse akkordeon."
Het Empokoor werd omgedoopt in Kunst na
Arbeid. Het eerste bestuur bestond uit de
heren D. Mastenbroek, H. Groothedde, J. van
Ark en D. de Boer. Groothedde sprak toen

de woorden: „Maak mij maar voorzitter."
Aldus geschiedde. Beschermheer werd de
heer H. B. Emsbroek. Het „beschermen"
wordt thans voortgezet door zoon H. Emsbroek, evenals zijn vader zeer begaan met
het wel en wee van het koor.

danikt het koor ongetwijfeld aan de Kerstconcerten, tijdens welke gelegenheid wordt
opgetreden met de Ghr. Gemengde Zangver.
Excelsior en Het Vordens Dameskoor.
De repetitie-avonden op maandag in het
Jeugdcentrum worden met veel enthousiasme bezocht. „Altijd een geweldige opkomst,"
aldus het bestuur. Dat het Jeugdcentrum
zich als zodanig niet voor koorzang leent,
neemt men op de koop toe. „Er is al zoveel
over geschreven, iedereen in Vorden is er
wel zo langzamerhand van overtuigd dat er
zo spoedig mogelijk voor de culturele verenigingen een goede zaal moet komen," zo
luidt de redenatie.

Jubileumconcert
Momenteel wordt door de leden keihard gerepeteerd voor het jubileumconcert dat op
Brief aan Prins Bernhard zaterdagavond 27 maart in de Christus KoIn de oorlogsjaren was er weinig gelegen- ningkerk ter gelegenheid van het 40-jarig
heid tot zingen. Nog maar nauwelijks was bestaan wordt gegeven. Het podium waarop
de vrede getekend of het zangersbloed kroop wordt gezongen, is door een stel leden zelf
waar het niet gaan kan. Met 20 leden werd in de vrije tijd gemaakt!
weer gestart o.l.v. de heer D. Wolters. Nu we Behalve dat het Vordens Mannenkoor een
het over de heer Wolters hebben, zijn naam dozijn liederen ten gehore zal brengen, zal
solistische medewerking worden verleend
wordt met veel respect genoemd.
Niet minder dan 20 jaren heeft hij het koor door de bekende sopraan Henny May (o.a.
gedirigeerd. Tot aan zijn dood op 23 februari bekend van haar optredens met Marco Bak1966. Het eerste na-oorlogse bestuur bestond- er). Zij wordt aan de vleugel begeleid door
Iline Nooy.
uit A. Siemerink, G. Klein Selle, A. BielderJ
man en J. C. Rengelink. Laatstgenoemde Verder de tenor Harry Pierik, solist bij het
werd voorzitter. Een voorzitter aan wie het Ettens Mannenkoor en de bariton Ludo
Eykelkamp solist bij het Vordens Mannenaan moed en durf niet ontfbrak.
Zo was de heer Rengelink in 1951 van me- koor. Na afloop van het concert vindt er een
itieme bijeenkomst plaats in de school De
ning dat het muziekconcours voor kasteel
Vorden een zeer bijzonder concours was. Dus( r 'ordering voor medewerkenden en genodigpakte hij de pen en schreef Prins Bernhard den. Tenslotte zullen de leden op zaterdageen brief waarin hij vroeg een „erepalm" be- avond 3 april met hun dames onderling nog
schikbaar te stellen. Zijne Koninklijke Hoog- eens gezellig nakaarten over 40 jaar Vordens
heid kon helaas aan het verzoek niet vol- Mannenkoor.
doen, maar wel wenste hij het Vordens Mannenkoor alle succes toe.
Het zilveren jubileum van het koor werd gedurende vier avonden gevierd in het Nutsgebouw waar de operette Heidi, dochter van
Cauiber Elsje een eclatant succes werd.
In maar 1954 werd de heer A. Bielderman
voorzitter. Hij bekleedde deze funktie met Maandag 16 februari werd aan de bewoners
hart en zied tot 1971 ( de heer Bielderman van de Wehme een gezellige avond aangebowerd toen ere-^voorzitter) waarna het roer den door de vereniging KRATO van de Krawerd overgenomen door de heer L. Wester- nenburg. Er werd een vrolijk stuk gebracht
hof.
met als titel Wij kunnen niet uit met ons
Het bestuur ziet er momenteel verder als pensioen. De verschillende rollen werden
volgt uit: J. Tap, secretaris; A. van Zuile- goed gespeeld en vielen bij de goed bezette
kom, penningmeester; K. Spiegelenberg, bi- zaal zeer in de smaak. Na afloop werd door
bliotihecares en de heren L. Eykelkamp, G. een der bewoners een woord van dank geSchepers en T. Bijenhof. Wat betreft de di- sproken, waarna met een welgemeend aprigenten, na het overlijden van de heer Wol- plaus de avond werd besloten.
ters nam de heer A. H. Wissink deze taak op
zich. Vanaf '69 dirigeert de heer Bert Nijhof
het koor.

Wehme-nieuws

Drie ereleden
Het Vordens Mannenkoor telt drie ere-leden
tjw. D. Mastenbroek uit Lochem; J. C. RengeHnk (Doetinchem) en P. de Rijke uit Hengelo. De heren D. de Boer en K. Spiegelenberg zfln vanaf de oprichting lid en zullen
hiervoor ongetwijfeld in het zonnetje worden gezet.
Het Vordens Mannenkoor geeft jaarlijks behalve de kontaktavonden een zestal bijzondere uitvoeringen. De grootste bekendheid

gaat feest vieren
De Vordense rij vereniging De Graafschap
organiseert zaterdagavond 6 maart haar
jaarlkse feestavond. Deze zal gehouden worden in de zaal van Hotel Bakker. De Wildenborchse toneelvereniging TAO zal het blijspel De rel om de gasbel opvoeren, waarna
The Evening Stars de dansmuziek zullen
verzorgen.

D. de Boer en K. Spiegelenberg, leden vanaf het eerste uur

was een leuk miuziekgroepje dat de stemming verhoogde. De Deurdreajers brachten
ook hier veel plezier, zodat de bewoners nog
lang aan deze onvergetelijke avond zullen
terugdenken.
Zaterdag zal het eigenlijke karnaval van De
Deurdreajers beginnen met de grote optocht
door Vorden, de overhandiging van de sleutel
der gemeente Vorden aan Prins Johan de
Eerste door burgemeester mr. M. Vunderink
op het gemeentehuis, een bezoek aan Vordens oudste inwoonster en een groot karnavalsbal in zaal Schoenaker. Zondag volgt het
grote kinderkarnaval, met optocht, optreden van de Jeugdprins en het Theater De
Trekwagen uit Doetinchem met een speciaal
kinderprogramma, 's Avonds is er een grote
zittingsavond met medewerking van De
Hooiplukkers uit Lochem en de Lichtenvoordse buutredner Get van de Stekkébèzenbosse (de heer H. Vreeman), alsmede mejuffrouw Besselink (dansmarietje). Op maandag l en dinsdag 2 maart worden de grote
karnavalsavonden gehouden in de feesttent
bij zaal Schoenaker en in de zaal, alles onder
het motto: Neet nöln, maor deurdreajen!

Notaris Jhr Mr Greven sprak voor KPO
Jhr. mr. J. J. A. Greven, notaris te Vorden,
heeft voor de leden van de Kath. Plattelandsvrouwen Organisatie, afdeling Vorden-Kranenburg een leerzame inleiding gehouden,
waarin hij inlichtingen gaf over testamentaire regelingen, boedelscheiding enz. Hg wees
er op dat het uiterst belangrijk is dat alles
goed en duidelijk beschreven wordt, vooral
bij kinderloze echtparen, samenwonende ongehuwden en echtparen met kinderen, waarbij in de meest voorkomende gevallen de
overschrijving1 geschiedt op de langst levende opdat de aohterblijvenden niet onverzorgd
achter worden gelaten.
De notaris, die zijn lezing hield voor een goed
gevulde zaal Schoenaker (waaronder vele
mannelijke toehoorders) besprak de belangrijke ontwikkeling ten aanzien van het erfrecht, waarbij zijn voorganger notaris mr.
Rombach een pre-advies heeft geschreven
over wettelijke regeling opvolging en boedelscheiding. Hfl verduidelijkte een en ander
met voorbeelden uit de praktijk.
Op deze avond die onder voorzitterschap
stond van mevrouw Van de Sligte-Oosterlaar, kon de voorzitster weer drie nieuwe leden ve^felkomen, zodat de afdeling nu 97
leden WK. Meegedeeld werd dat acht leden
zich hebben opgegeven voor de cursus Sport

en Spel die op dinsdag 16, 23 en 30 maart in
het Ludgerusgebouw in Vierakker wordt gegeven. Een en ander gaat uit van de Kring
De Graafschap. Op 11 mei a.s. zal de afdeling
het jaarlijkse reisje maken naar een van de
botanische tuinen Bel Monte Arboretum in
Wageningen; de terugtocht gaat via de Betuwe naar 's^Heerenlberg met een bezoek aan
Gouden Handen de bekende permanente tentoonstelling. Na afloop wordt in zaal Schoenaker gedineerd.
Een aantal leden zullen meehelpen met het
klaarmaken van maaltijden enz. in het kader
van de actie Tafeltje Dek-j e, die door de
plaatselijke Ned. Bond van Plattelandsvrouwen en KPO wordt georganiseerd ten behoeve van bejaarden, alleenstaanden, zieken
enz. Op 5 maart zal de Wereldgebedsdag
worden gehouden in de Gereformeerde Kerk
in Vorden; op 16 maart zal de afdeling een
bezoek brengen aan de Damesbeurs in Enschede en op 12 april komt de heer Van Gelder uit Ruurlo een avond verzorgen voor de
KPO over cactussen, een en ander met dia's.
Na de pauze werden vele schriftelijke en
mondelinge vragen door notaris Greven beantwoord. Mevrouw v. d. Sligte dankte hem
voor zijn leerzame avond en bood een kleine
attentie aan.

grens van Vorden en Warnsveld
zijn De Plaggenstekkers klaar voor het
karnavalsfeest
Wanneer over enkele dagen het karnavalsgebeuren op de Kranenburg losbarst, zal aan
de andere kant van Vorden, op de grens met
de gemeente Warnsveld, eveneens karnaval
worden gevierd.
Hiervoor „tekenen" De Plaggenstekkers, de
karnavalsvereniging die haar home heeft bij
het wegrestaurant De Boggelaar. In tegenstelling tot vele andere verenigingen waar
gedurende drie dagen per jaar de leut hoogtij viert, hebben De Plaggenstekkers nog niet
zoveel aan de weg getimmerd.
Het bestuur betreurt dat, maar noemt als
oorzaak dat de vereniging pas enkele jaren
geleden werd opgericht. Dat was In 1973. De
heren H. Kolkman, H. Hartman en P. Severin. vonden dat de 'behoefte voor een dergelijke vereniging er terdege was. Genoemde
heren (zij vormen tevens het eerste bestuur
en hebben thans nog zitting samen met de
heren A. Boers en A. Bruins) bleken het
goed te hebben gezien, want binnen enkele
weken telde de vereniging 50 leden. Dit aantal bedraagt inmiddels 80.
Het eerste karnavalsjaar met Gert en Hermien als het bekende artiestenpaar, slaagde
in alle opzichten. Evert (Hoogenkamp) de
Eerste was de eerste prins van De Plaggenstekkers.
VOOR DE NAASTE OMGEVING
Gestimuleerd door dit succes besloot men
door te 'gaan en a.s. weekend wordt voor het
vierde achtereenvolgende jaar het karnaval
georganiseerd. Het bestuur met wie we dezer dagen een gesprek hadden, vertelde ons,
dat het karnavalsfeest by De Boggelaar een
feest is voor de naaste omgeving.
Met andere woorden bezoekers van veraf
verwacht men niet. Ze komen uit Wichmond,
Baak, Vorden en Warnsveld, waarbij zij opmerkt dat Warnsveld „vertaald" moet worden als Vierakker en Warken. Toch staat de
„buurt" garant voor een jaarlijks bezoekersaantal van plm. 1300.
De samenwerking met het gemeentebestuur
van Warnsveld wordt uitstekend genoemd.
Dezer dagen ontving men nog een brief van
burgemeester W. W. Hopperus Buma, waarin hij zijn erkenning uitsprak voor de wijze
waarop het bestuur van De Plaggenstekkers
de verstandhouding tussen de verschillende
buurtschappen stimuleert.
„Het karnaval is een goede gelegenheid om
elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en aldus tot meer verbroedering te komen," aldus een passage uit het schrijven van
Warnsvelds eerste burger.
NEVENAKTIVITEITEN
Nu bepalen De Plaggenstekkers zich overigens niet alleen tot het organiseren van karnavalsfeesten. Beslist niet. Jaarlijks vinden
er diverse andere aktivlteiten plaats als b.v.

kaartavonden, dropplngs, uitstapjes e.d.
„Voor deze nevenactiviteiten bestaat een
goede belangstelling zodat De Plaggenstekkers wel terdege hebben bewezen, bestaansmogelijkheid te hebben," aldus voorzitter
Kolkman.
NICO HAAK

In november zijn ca. 20 personen begonnen
met de voorbereidingen voor het a.s. karnaval. Er werd hard gewerkt om het publiek
een attraktief programma te kunnen bieden
tegen een wel zeer lage entreeprijs. Vrijdag
27 en zaterdagavond 28 februari vindt er een
groot karnavalsbal plaats in.m.v. het dansen showorkest Fifth Point.
Zondagmiddag kan de jeugd aan haar trekken komen In de discotheek Black King met
als nieuwe opkomende sterren Bennie en
Gerrit. Als afsluiting of beter gezegd als uitsmijter volgt dan op maandagavond l maart
het optreden van Nico Haak en zijn paniekzaaiers.
Voorts zal een deskundige jury elke dag prijzen beschikbaar stellen voor de mooiste kostuums. Prins Hendrik (H. J. KI. Haneveld)
de Eerste die gedurende drie dagen de scepter zal zwaaien in de grote feesttent bij De
Boggelaar, beloofde ons plechtig er alles aan
te zullen doen om er een feest van te maken,
waaraan met prettige herinneringen zal worden teruggedarht. Waarvan akte!

Jaarfeest jeugdVoor het eerst sinds hun samenwerking
werd zaterdagavond 21 februari een jaarfeest georganiseerd door CJV Samuël, De
Klub van 20, De Kruimels en De Fluitertjes.
Er waren zo'n 80 kinderen, terwijl ook veel
ouders en andere belangstellenden dit feest
bijwoonden.
De heer Van der Linden hield een openingswoord namens de CJV, terwijl Jeanne Remmers-Scheppig een kort welkomstwoord
sprak namens de drie andere klubs, opgezet
door de Hervormde Jeugdraad. Door de
jeugd werd een erg leuk programma gebracht van liedjes, toneelstukjes, volksdansen en een modeshow. Onze bijzondere waardering voor alle leidsters en leiders, die al
sinds oktober vorig jaar dit feest hebben
voorbereid. We hopen dan ook van harte, dat
we volgend jaar weer een daverend jaarfeest kunnen organiseren en ons weer mogen verheugen op zo'n grote belangstelling
van ouders en andere belangstellenden!

Per 1 april a.s. is bij ons
plaats voor een ervaren

Denken aan de toekomst neen
z'n voordelen

DROGE WAS
AANBIEDING

VERKOOPSTER
Een prettige werkkring
kunnen wij u verzekeren

DROOGREK
voor aan de wand, deur, trapleuning
enz. Drooglengte 5 meter
f8,25

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM IN K

STAAND DROOGREK
en inklapbaar. Drooglengte 22 meter.
Wit geplastificeerd, van f 42,50 nu

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Nu meteen al.
We vragen u eens te denken aan een paar voordeten
van aardgas:
• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huis
We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart.
Zoveel u kunt.
Door bijvoorbeeld '8 avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst

(32,50
STAAND DROOGREK
in zware uitvoering. Inklapbaar, drooglengte 29 meter, f 62,50 nu
f47,50

BROOD ?
Natuurlijk!
WARME BAKKER

DROOGMOLEN
40 meter drooglengte. Oranje geplastificeerd met grondanker
f 49,95
DROOGTROMMEL
met een droogtrommel bent u onafhankelijk van het weer. Altijd kast- of
strijkdroog wanneer u maar wilt.
Prijzen vanaf
f445,—

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384
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Maar u vindt ze nu al op uw gasrekening terug.
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N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland

GEMS WINKEL

Hudora rolschaatsen

Verstandig met aardgat
Houdt de warmte binnen

Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

VORDEN (05752-2124)

WEEKENDAANBIEDING

Koersolman

Tarwebrood

Damespulli's
Vorden

Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

diverse kleuren
voor

13,95

OPLAAT
Dorpsstraat - Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Installatiebedrijf

WINTERS

Weekendreklame:

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

appelcarre's
en bolussen

HELMINK

Café-Re*taurant

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

WARME BAKKER

Uw zaak:

UIT I
GOED VOOR U

Voor uw

lekker en gezond!

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Gebr.

Met volledig erkende Philips- en
Miele-seruice

Eykelkamp
Medler - Tel. 6634

MODECENTRUM

Teunissen - Ruurlo
PUCH BROMMERS

vraagt zo spoedig mogelijk
een flinke energieke

EEN KLASSE APART

verkoopster

Koop daarom bij een

horslerkamp 15 - vorden

SPECIAALZAAK

05752-1463

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

Full-time of 2 part-time

Tot 1 maart alle modellen
van 1976 voor de prijzen

verkoopsters

van 1975

(voor hele dagen)

J. Th. Slotboom

administratiekantoor
HUIZlNfeA

MODEBEWUST en liefst met enige
verkoopervaring.

Kleftendorp 11 - Hengelo Gld . Tel. 06753-7278

Telefoon 05735-1438

• verzekeringen

Kleuren-TV-speciaalzaak

• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

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

Vlug klaar en niet duur!
3,60
AJUINBURGERS
3 stuks

3,60

BIEFBURGERS
3 stuks

2,98

ROLLADESCHIJVEN
3 stuks

3,60

HAMBURGERS
3 stuks

2,25

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

5,49

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

6,98

RIBLAPPEN
500 gram

6,30

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

4,98

Voor de boterham:
150 gram
150 gram
150 gram
150 gram
250 gram
250 gram

2,39
ROLLADE
PEKEL VLEES
,48
,19
BOTERHAM WORST
,98
TONG
KOOKWORST eigen fabr.
HOOFDKAAS eigen fabr.

Slagerg Vlogman
Nieuwstad

Vorden

Bromfietsersjet op l maart!
Klaar terwijl u wacht
In 'n wip goed geregeld bij
de Rabobank.
1 Maart a.s. gaat het nieuwe
bromfietsjaar weer in.
En dat betekent een nieuw
bromfietsplaatje. Stap daarom
even binnen bij de Rabobank.
Dan wordt Uw bromfietsverzekering een-twee-drie
aan de balie geregeld,
't Plaatje neemt U meteen mee,
makkelijker kan 't al nietl

Rabobank

geU en goede raad

Ter dekking beschikbaar:
2 konijnenrammen
Vlaamse reus en Lotharingen bij H. Korenblik,
Oude Zutphenseweg 2 te
Vorden
Te koop: plm. 20 kub. m
voorjaarskuilgras. Briefjes inleveren voor zaterdag 28 februari 14.00 u.
Tevens te koop: stel dubbele luchtbanden 11x28;
melkmachine .,Hektor"
kompleet. A. J. Vruggink, Riethuisweg 4, Vorden
Jongeman, 16 jaar, zoekt
werk voor de zaterdag,
liefst werkzaamheden in
het bos. Tevens te koop:
2 fietsrekken voor 2 en 3
fietsen. Horsterkamp 11,
Vorden, telefoon 1765
Te koop: goed onderhouden meisjesfiets, leeftijd
plm. 8-11 jaar. Almenseweg 30
Wie heeft voor mij een
volkstuin van plm. 250
vierkante meter te koop
of te huur? B. v. d. Houwen, Prins Clauslaan 12,
telefoon 2112
Gezocht: een nette weduwe van 65 tot 70 jaar of
jonger voor de huishouding, intern bij gepensioneerde spoorman, weduwnaar. Is ook genegen
event. bij haar te komen
wonen. Inlichtingen buro
Contact

ATTENTIE""
In verband met drukke
werkzaamheden in de orthopedische afdeling zijn
wij genoodzaakt om vanaf l maart maandags de
gehele dag te sluiten.
Maat- en orthopedische
schoenmakerij en schoenreparatie A. L. VISSER,
H. K. van Gelreweg 4 te
Vorden
Te koop: trouwjurk maat
40, lichtgroen met bijpassende hoed en handschoenen. Smidsstr. 6, Vorden
HEBT U OVERTOLLIGE SPULLETJES !
Geeft niet wat het is, u
doet er de zwemklub een
plezier mee.
Belt u 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald
Mevrouw E. Swiers
te Papendrecht

CHRIS KETS
en

INEKE WESSELINK
gaan trouwen op woensdag 3 maart '76
om elf uur in het gemeentehuis te
Warnsveld.
Om half drie zal dominee H. C. Kranendonk ons huwelijk inzegenen in de
Ned. Hervormde kerk te Warnsveld.
Warnsveld, februari 1976
Ooyerhoekseweg 13 - Vordenseweg 17
Wij gaan wonen: Vianenweg 212, Holten
Na de kerkdienst kunt u ons feliciteren
tot half zes in „de Hoofdige Boer" te
Almen.

Inplaats van kaarten
DICK NORDE
en

RIKIE NORDE-EEKMAN
hopen op vrijdag 5 maart a.s. om 14.15
uur hun huwelijk kerkelijk te laten inzegenen in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden door ds. M. Brummelman, Hervormd predikant te Ophemert.
Vorden „Wenneker", Ruurloseweg 48
Exel „Looman", Bouwhuis weg 21
Toekomstig adres: Brinkerhof 35, Vorden
Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat ze
voor ons heeft betekend, is heden plotseling
van ons heengegaan onze lieve moeder en oma
GRADA BERENDINA ROUGOOR
weduwe van G. A. Barink
op de leeftijd van 63 jaar.
Meppel:

J. B. Lamberink-Barink
H. Lamberink
Erna en Janneke

Vorden, 18 februari 1976
Het Jebbink 46
Korrespondentie-adres: Rembrandtlaan 45 te
Meppel
De begrafenis heeft 21 februari te Vorden
plaatsgehad.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons heeft betekend, is na een langdurig
ziekbed en in overgave aan Gods wil, van ons
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma
JOHANNA WILHELMINA SMEENK
weduwe van Antonius Fredrikus Tol kamp
op de leeftijd van 72 jaar.
Zutphen:
Jo Roos-Tolkamp
Gerrit Roos

Afgevallen . . .-34 kg.

Inl976

slank worden
en blijven!
WE1GHTWATCHERS heeft
een wetenschappelijk
verantwoord programma,
waarmee u uw overtollig
gewicht-bljjvend kunt
verliezen.
• Ruim 12 jaar Internationale
ervaring. • Geen pillen, geen
hongergevoel, geen contracten.
• Cursussen in groepsverband.

• Gratis begeleiding na het
cursusprogramma.
Bel vrijblijvend uw cursusleidster:

Bel mevr. R. v. Vroonhoven-v. Wees, tel. 085135593 tussen 19-20 uur
ledere dinsdag om 18.30
uur in het Jeugdcentrum,
Insulindelaan 4, Vorden

Te koop: vierdels van 'n
jonge stier. J. G. Reintjes
Vordensebinnenweg 2 te
Lochem. tel. 2514
HAAL IETS VOOR DE
OPPAS
bij
Banketbakker
WIEKART
Te koop gevraagd: vrijstaande woning omgeving
Ruurlo-Vorden.
Brieven onder nr. 42-2
buro Contact

GEMEENTE VORDEN
Onderhoud zandwegen
Belanghebbenden die het schaven van zandwegen tegen verminderd tarief door de gemeente willen doen uitvoeren, dienen hiervan
mededeling te doen voor 15 maart a.s. op het
buro gemeentewerken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag, hetwelk bij vooruitbetaling moet worden voldaan, zal de weg in het werkschema 1976
worden opgenomen. Bij opgave na 15 maart
zal op een langere wachttijd moeten worden
gerekend.
Het gemeentebestuur van Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden brengen ter openbare kennis,
dat een exemplaar van het door hen ingevolge
de bepalingen van de wegenwet opgemaakte
ontwerp van de Ie wijziging van de legger
van de wegen van l maart tot 14 april 1976
op de sekretarie van de gemeente, afdeling algemene zaken, ter inzage zal liggen.
Bezwaarschriften tegen het ontwerp kunnen
bij hen worden ingediend. De ingediende bezwaarschriften worden bij het ontwerp ter
inzage gelegd.
De bezwaarschriften kunnen worden toegelicht en bezwaren kunnen mede worden ingebracht op een door of vanwege hen in het
gemeentehuis te houden zitting op 14 april
a.s. van 14.00 tot 15.00 uur.

Exclusieve modellen]
van wereldbekende
modehulzen
uit Parijs, Rome,
Wenen, Brussel en
Londen

ZUTPHEN dinsdag 16 maart
,.de Gulden Helm"
GROENLO dinsdag 9 maart
„Hotel Meijer"
DOETINCHEM donderdae
11 maart schouwburg Amphion

Verder showen wij in
Groenlo op 9 maart
en in Doetinchem op
11 maart

LOCHEM donderdag 18 maart
„Hotel Alva"
Aanvang 's avonds 8.00 uur

KAARTEN Incl. koffie en cons. è ƒ 5,50
TEL. RESERVEREN 05448-222 tot 21.00 u.-ook in het weekend

DE GROOTSTE BRUIDSSPECIAALZAAK
IN OOST-NEDERLAND-OOK IN GROTE MATEN
HENGELO-OV
BELTRUM1
bij QroenJo
Mr Nelissenstraat 23,

Drienerstraat 10,
Tel. 05400-11983

Tel. 05448-222

Vorden, 24 februari 1976.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester. Mr. M. Vunderink
de sekretaris, J. Drijfhout

BOND van PLATTELANDSVROUWEN

JONG GELRE
AELDERSE MIJ VAN LANDBOUW
Irtdeling Vorden

Bij deze worden de leden met hun
huisgenoten uitgenodigd voor een

kulturele avond
op woensdag 3 maart a.s. in zaal
Smit, aanvang 19.45 uur.
Lezing met dia's over:

„De grote wereld en de
kleine Elizaberh"

De gezongen uitvaart heeft plaatsgevonden
op maandag 23 februari in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Kranenburg
waarna de begrafenis op het R. K. kerkhof.

BRUIDSJAPONNEN
AVONDKLEDING

AANVANG ALLE SHOWS OM 2<M)0 UUR

Willy Tolkamp-Siemes
New Plymouth (Nw. Zeeland):
Rikie Landsheer-Tolkamp
Fons Landsheer
Hengelo (O.):
Wilhelmien Wolsing-Tolkamp
Jan Wolsing
Vorden:
Gerard Tolkamp
Truus Tolkamp-Groot Kormelink
Torremolinos (Spanje):
Tonny Tolkamp
en kleinkinderen
Vorden, 19 februari 1976
Korrespondentie-adres: Ruurloseweg 84
Vorden

voorjaarskollektie 1976

Legger van wegen

Vorden:

door de heer en mevr. Hoekmeijer
Het betreft een zeiltocht rond de wereld in
zes jaar.
De gezamenlijke besturen

laat uw platen reinigen op
de professionele
keith inonks record
cleaning machine

Met ingang van l maart zijn wij

maandagsmorgens gesloten
tof half twee en woensdags-

f 1,75 per plaaf inkl. nieuwe schermhoes

middags vanaf half één
En verder staan wij de gehele
week graag tot uw dienst.

VREDEGOOR

Mini-bazar Sueters

Hrfi-dealef van:

ortofon
SCOTT
harman/kardon

TEAC

Kranenburg

OLAF PET
en

JANNY PET-KLUMPENHOUWER

WEIGHTtK
WATCHERS.

WONINGRUIL
Gevraagd: woning te Vorden te ruilen met
boerderijtje te Beltrum. Indeling boerderijtje:
hal, douchecel, aansl. wasmachine, toilet, wastafel, 3 slaapkamers, ruime kamer en gaskachel, kelder, grote keuken. Alles goed onderhouden. Huur ƒ 135,—.
Inlichtingen: B. J. Bosman, Het Hoge 50 te
Vorden

willen langs deze weg eenieder bedanken
die onze huwelijksdag op 30 januari tot
een onvergetelijke dag neben gemaakt.
Vorden, februari 1976
Brinkerhof 28

ELEKTRONICA
Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Steenderen (bij Bronkhorst)
Dorpstraat 2, tel.: 05755-377

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

TEGER
Stationsstraat 18

Bekendmaking
Zaterdag, maandag en dinsdag draait Jacob
de Vries met zijn golfbaan op de markt te
Vorden. Dit als dank voor de hulde die hem
afgelopen zondag gebracht is ter gelegenheid
van het 50-jarig huwelijk.
Maandag van 10.00 tot 12.00 uur wordt er
gratis gedraaid voor alle Vordense schoolkinderen tot 12 jaar.
Het geheel wordt opgeluisterd met draaiorgelmuziek.

IUXMAN
BS.W
TANDBERC

Wij hebben zeer lage prijzen in:
Las-elektroden, doorslijp- en
afbraamschijven, vijlensets. handzagen en HSS spiraalhoren
De man van staalplamuur en
Polyester

Fa Haggeman
Kremersk. 40, Warnsveld, tel. 05750-13204
Alle gereedschappen

Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

OCCASIONS

RUURLO
Telefoon 05735-1426

Door de suksesvolle verkoop van nieuwe Fiat automobielen:
Fiat 125 special
1970-1972
500 rood
1973
600 groen
1970-1972
Simca 1000 GLS
1969
1970
Simca 1100 4-deurs
1970
850 special
1972
Daf 44 opknapper
1969
127 groen
1972
127 geel
Opel Kadett zeer mooi
1971
1973
127 geel 3-deurs
Opel Rekord 1900
1972
met radio etc.
1970
128 rood
1972
Audi 70 L 2-drs. opknapper 1970
128 geel
1972
128 4-deurs groen
VW 1302 metallic
1972
1972
127 groen
1973-1974
Verder diverse opknappers
128 rood
Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavonds tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

INSPELEN OP LANDSCHAPSPARKEN
Bfl het ten doop houden van de brochure
„Inspelen op Landschapsparken" van het
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelflk Werk op maandag 9 februari 1.1.
in hotel-café „Conoordia" te Broek in Waterland heeft de minister van Landbouw en Visserij, mr. A. P. J. M. M. van der Stee, de volgende toespraak gehouden.
Het is deze week precies een jaar geleden,
dat de regering drie nota's uitbracht die alle
iets te maken hebben met onze landschappen. Drie groene nota's, zoals ze dan ook
in de wandeling worden genoemd. Vandaag
verschijnt er weer een groen boekje, maar
deze keer betreft het géén nota. Integendeel
zou ik haast zeggen, want al staan er moeiItjke woorden in als „eco-systemen" en „planologische kernbeslissing", toch vinden we
ook termen als „een stelletje prikkebenen"
en „plakken grond". Een duidelijke aanwtjzing dus, dat het hier niet om een ambtelijk
stuk gaat.
Maar in ernst: de brochure „Inspelen op
Landschapsparken" dankt zfln ontstaan aan
de nrie nota's. Sterker nog: het boekje is bedoeld om informatie te geven over de bedoelingen van deze nota's en met name over de
plannen inzake de landschapsparken. Er is
kenneltjk behoefte aan zulke informatie.
Drie maanden geleden verscheen bij de directie Voorlichting van mfln departement de
publikatie „Boer of Parkwachter", die ten
doop werd gehouden door staatssecretaris
Meijer. Dat geschrift beoogt het geïnteresseerde kader - in bestuur, onderwijs en organisaties - te informeren over de gedachtenvorming rond onze nationale landschappen.
Het boekje dat we vandaag mogen begroeten, mikt naar mijn mening door zijn eenvoudiger opzet op een veel ruimer publiek
en zal bij de voorlichting over de landschapsparken zeker goede diensten kunnen bewijzen.
Collega Meijer en ik zijn beiden van mening,
dat de realisatie van de voorgenomen plannen alléén mogelijk is wanneer alle betrokkenen van harte meewerken. Daarom hechten wij zo veel waarde aan voorlichting op
dit punt. Maar als u mij nu vraagt of wij
thans reeds zó ver zijn, dat wij - letterlijk en
figuurlijk - met deze informatie de boer op
kunnen, dan moet mijn antwoord ontkennend luiden.
Ook deze brochure geeft - om een voorbeeld
te noemen - de boer in Waterland nog geen
concreet idee, hoe hij eraan toe is als hij
voor een deel van zfln bedrijfsoppervlakte
enigerlei beheersovereenkomst zou afsluiten.
Wat wordt er van hem verlangd ? Wat moet
hij doen ? Wat moet hij laten ? Hoeveel vergoeding ontvangt hij ? En - wellicht het belangrijkste - blijft hy een echte, vrije ondernemer?
Misschien mag men de regering verwijten,
dat zij wat vroeg met de drie nota's gekomen
is. Maar daar kan ik dan tegelijk enige kanttekeningen bij plaatsen. In de eerste plaats
dat twee van de drie nota's adviezen zijn van
een ambtelijke commissie, die vrijgegeven
zfln voor publikatie, zodat daarover op grote
dhaal discussie kan ontstaan. Slechts één
nota, de zg. relatienota, geeft een inzicht in
de beleidsvoornemens van de regering over

de nu reeds bestaande problemen in de relatie landbouw-natuurbescherming. De regering wil financiële regelingen treffen voor
dié gevallen, waarin de mogelijkheden van
de producerende landbouw ingeperkt worden
ten behoeve van natuurbescherniingsbelangen.
En daarmee kom ik tot mijn tweede kanttekening. De ambtelijke diensten - met name
die van Landbouw en van CRM - zijn sinds
vorig jaar heel hard bezig de voorgenomen
financiële regelingen in te vullen. Ik wil hier
eerlijk zeggen, dat dit niet is meegevallen,
alhoewel het uitgangspunt (gelijke kansen
voor producerende en beherende boeren) duidelijk is. Er hebben zich veel onverwachte
problemen voorgedaan. Ik noem er een paar.
Zekerheid moet worden gegeven over de
hoogte en het voortbestaan van de beheersvergoeding in de loop der tijd. Dat betekent
onder meer een regelmatige vergelijking van
de inkomens in de beheersgebieden en de
normale regio's. Maar het betekent eveneens,
dat er afspraken moeten worden gemaakt
over de gevolgen van een evt. beëindiging
van de overeenkomst. Gevolgen, die zowel op
het financiële als het planologische vlak
kunnen liggen.
Een geheel ander voorbeeld: de relatie met
de pachtwet. Welke uitwerking heeft het
sluiten van een beheersovereenkomst met 'n
pachter? Het is duidelijk dat in een landschapspark met beperkingen voor het agrarisch gebruik ook de pachtprijs beïnvloed
wordt. Moet dan een deel van de beheersvergoeding naar de verpachter gaan? Intrigerende vragen, die zeer binnenkort - wanneer
ik de toegezegd pachtnota aan het parlement zal aanbieden - nader aan de orde zullen komen.
Voor ik tot de afsluiting van dit korte toespraakje kom, hecht ik eraan nog even in te
gaan op een aspect van de relatienota dat in
het bijzonder onder mijn verantwoordelijkheid valt, nl. de inkomensvorming van de betrokken boeren. Een verantwoordelijkheid
die des te meer klemt, omdat de marges hier
bepaald niet ruim zijn. Het uitganpsT>unt is
daarbij heel duidelijk; ik lees het u letterlijk
uit de relatienota voor:
„en - in vergelijking met de elders in de regio
gebruikelijke bedrijfsuitoefening - passende
beloning
"
M.a.w. een boer in een beheersgebied, die zijn
bedrijfsuitofening mede richt op natuur- en
landschapsbeheer, moet gelijke kansen hebben aan boeren met de gebruikelijke bedrijfsuitoefening. Hoe denk ik dat te bereiken?
1. Mjb.v. het ruilverkavelings- en landinriohtingsbeleid moeten met inachtneming
van de natuurbeschermlngsbelangen de
produktievoorwaarden zo optimaal mogelijk gemaakt worden. Ten aanzien van
kavelconcentratie, boerderijverplaatsing
e.d. kan ook in beheersgebieden nog veel
voor de landbouw worden gedaan.
2. Het bedrijfsontwikkelingsgebied moet
afgestemd worden op de speclfieh^problemen van de beheersgebieden. |^p name moet een moderne inrichting van bedrijfsgebouwen mogelijk blijven.
3. Een tweetal nieuwe maatregelen:
a. Ik zal gebruik gaan maken van de

EEGHbergboerenregeling welke voorziet in een inkomenstoeslag in gebieden met blijvend slechte produktieomstandigheden.
b. Ik zal een „beheersinkomen" gaan betalen aan diegenen die zich binden in
een beheersovereenkomst om aan natuur- en landschapsbeheer te gaan
meewerken.
Op de Landbouwbegroting voor 1976 heb ik
reeds een bescheiden post voor deze nieuwe
maatregelen opgenomen. In de meerjarenramingen voor de daarop volgende jaren zijn
verdere voorzieningen in het kader van de
Landbouwbegroting getroffen. Ik moet dan
ook met klem tegenspreken het gerucht dat
de regering de relatienota gaat doorvoeren
zonder de nodige financiële voorzieningen te
treffen.
Dames en heren,
Ik wil gaarne deze doopplechtigheid besluiten met een dubbele felicitatie. Mijn eerste
gelukwensen gaat uit naar de auteur Vic
Langehoff, die kans gezien heeft de moeilijke materie rond de vorming van landschapsparken eens goed op een rijtje te zetten. Het
is duidelijk - maar dat wisten we natuurlijk
ook al uit vroegere artikelen en uit zijn huidige functie - dat het belang van het natuurbehoud hem zeer ter harte gaat.
Helaas betekent dat soms ook, zoals ik kort
geleden in een artikel in „De Tijd" moest
constateren, dat hij wat erg ongenuanceerd
de inbreng van de landbouw in de landschapsverzorging benadert. Mijns inziens
moeten we er allemaal voor waken, dat de
landschapsverzorging in de landelijke gebieden door polarisatie van standpunten de mist
ingaat.
En mijn tweede gelukwens gaat uit naar collega Wim Meijer, die met de uitgave van dit
boekje weer een stap heeft gezet op de onvermijdelijke lange weg naar de landschapsparken. Een weg, die CRM en Landbouw gezamenlijk zullen afleggen, hetgeen vandaag
nog weer eens gebleken is door mijn aandeel
in deze presentatie.

Bibliotheekgalerie
Vorden
Zoals in Contact van vorige week al is meegedeeld, is er in de bibliotheekgalerie een
foto-expositie te bezichtigen onder de titel:
Foto's van vroeger en nu. Er is een grote
verscheidenheid aan oude en nieuwe foto's te
zien; in de galerieruimte een verzameling
van oude foto's van Vorden, een kollektie van
de Vordense fotoclub o.l.v. de heer A. Dolphijn en o.a. zogenaamde kunstfoto's van de
man, die destijds de eerste Vordense fotoclub
heeft opgericht, de heer L. de Nood. De discotheëkruimte is erbij getrokken voor de natuuropnamen van de heer E. P. J. Pasman uit
Harfsen. De volgende week zal hy 3 keer
kleurendia's met geluid vertonen in de bibliotheek, die elk ongeveer een half uur zullen
duren. De data, zjjn: dinsdagavond 2 maart;
woensdagmiddag 3 maart en vrijdagavond 5
maart. De toegang hiervoor is gratis. Het zal

zeker de moeite waard zijn om hiernaar te
komen kijken.
Om voor de voortgang van de galerie een financiële basis te krijgen ligt het in de bedoeling om een Vereniging van Vrienden van de
Bibliotheekgalerie op te richten. Dit betekent dat diegenen, die het geheel een warm
hart toedragen zich hiervoor kunnen opgeven door een bepaald bedrag per jaar te betalen. Hiervan kunnen dan de noodzakelijke
uitgaven bekostigd worden, zoals verzekeringen, aankoop van materiaal e.d. Hebt u
hiervoor interesse, dan 'kunt u zich nu alvast
hiervoor opgeven bij de bibliotheek.

BURGERLIJKE
STAND
Maandag:
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 Fotohobbyclub, Studio Dolphijn
Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemclub in Eefde
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, iedere
donderdag
Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
iterdag:
jpetities beginnelingen blokfluit, gevorferden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;

Kinderklufo De Kruimels in het Jeugdcentrum; Meisjeskluib De klufo van 20 in het
Jeugdcentrum

Februari:
27 Ledenvergadering NCVB zaal Bskea
28 Karnavalsoptooht De Deurdreajers en
karnaval in residentie Schoenaker te
Kranenburg
29 Kinderkarnaval De Deurdreajers te
Kranenburg
Maart:
l Rayonlezing EHBO, traumadienst
1 Karnaval De Deurdreajers in residentie
Schoenaker te Kranenburg
2 Karnaval De Deurdreajers in residentie
Schoenaker te Kranenburg
3 Bond van Plattelandsvrouwen
4 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
6 Feestavond LR De Graafschap in Hotel
Bakker
9 Bejaardensoos zaal Schoenaker
9 Herv. Vrouwengroep Linde
13 Bal voor gehuwden in café Eykelkamp
15 Modeshow Fa. Visser in zaal Hotel
Bakker
16 KPO, diamesbeurs Enschede
16 NCVB in zaal Eskes
18 Vrouwenvereniging Wildenborch
18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
20 Jaarlijkse uitvoering Concordia in zaal
Smit te Vorden
20 Feestavond Kranenlburgs Belang in zaal
Schoenaker
20 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
27 Instuif Disco Buurt/ver. Delden, zaal
Leemreis
27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,
Christus Koning kerk
April:
l Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
3 Noapruversbal Karnavalsver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker
7 Bond van Plattelandsvrouwen
12 KPO
13 Bejaardensoos zaal Schoenaker
15 Vrouwenvereniging Wildenborch
15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum
13.45 uur
17 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
20 NCVB in zaal Eskes
29 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum
14.30 uur
Mei:

11
12
18
20

Bejaardensoos zaal Schoenaker
Bond van Plattelandsvrouwen
NCVB in zaal Eskes jaarvergadering
Vrouwenvereniging Wildenborch

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

Nieuwe voorjaarsmodellen
van

Fokkamel Plus aktie:

Speciale
stalhanddoek
Bij aankoop van 2 zakken
Fokkamel Plus en
een bijbetaling van f 2,50.
Prima badstof met
ingeweven motief.

!~BON~

WAT RUVEVO VOOR U KAN DOEN

l

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, t<*L 1553

Stuur mij geheel vrijblijvend
nadere informatie

Te koop: z.g.o.h. Opel
Kadett de Luxe.
Inlichtingen: Drukkerij
Weevers Nieuwstad 12
Vorden
Te koop:
HANOMAG

Naam

bestelwagen
met zijruiten
diesel

Soort bedrijf._.
Adres.....

Ruvevo B.V. is meer dan een goede mengvoederTelefoon ...„
centrale. U kunt er deskundig advies krijgen, bijv.
over voordelige, arbeids- en kostenbesparende
Zenden in open enveloppe zonder postzegel aan:
voederschema's en gunstige contractmogelijkheden l Mengvoedercentrale 'Ruvevo' B.V.,
voor varkens, pluimvee en rundvee.
Antwoordnummer 32, Ruurlo.
Als u nadere informatie wilt, vul dan even de bon in l
en stuur die naar ons op.
LM «•• •— «- — •— •— •— — — —•

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden

PIJPROKEN
MANNENWERK!

FOKKAMEL PLUS DRUKT DE
OPFOKKOSTEN EN VOORKOMT GROEI PROBLEMEN
Fokkamel Plus de nieuwe, speciaal aangezuurde
spray fokmelk van WESSANEN is minstens 2 dagen
houdbaar in aangemaakte toestand. En daardoor
geschikt voor emmer-, speen- en voorraadvoeding.
Dat bespaart u wel 'eventjes' een hoop werk.
Fokkamel Plus is zeer goed verteerbaar, geeft een
l
behoorlijke groeiverbetering en voorkomt
opfokproblemen.

WULLINK

J

Mengvoedercentrale'Ruvevo' B.V.,De Venterkamp 8, Ruurlo.Tel.05735-1646/1647.

Drukkerij
Weevers
Nieuwstad 12,
telefoon 05752-1404

Te koop: plm. 5000 kg
hooi en stortkar voor
tractor. H. J. Hietveld,

COOP. RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK „VORDEN" W.A.
Met ingang van 1-3-1976 zijn de rentetarieven
van de spaargelden als volgt vastgesteld:
dagelijks opvraagbaar
4 %
spaarpremieboekje
6 %
grijp 5
6 %
jeugdsparen
7i/2%
6 maanden opzegging
1 jaar opzegging
2 jaar opzegging
2 t.m. 4 jaar vast op naam
73/40/0
5 jaar vast op naam
7 jaar vast op naam
8y4%
2 t.m. 4 jaar vast aan toonder
53/4-63/4%
5 jaar vast aan toonder
71/4%
73/4%
7 jaar vast aan toonder

RABOBANK „VORDEN"
Ruurloseweg 21 - Vorden
B. v. d. Heydenlaan 3 - Wichmond

WERKSCHOENEN
geheel leder met rubberzooi in
hoog en laag model, slechts

Hoekendaalseweg l,

Hackfort, tel. 1383

Adverteren doet verkopen

Te koop: stalen vogel volière en nachthok. Tevens

een werkbank met bankschroef. Brieven onder
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VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4 - Vorden
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DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
opereren. Geen wonder dan ook dat doelman
Huitink nog twee maal in het net moest vissen, waardoor de rust met een 3—O achterstand voor de groenwitten inging.
Na de thee werden Theo Polman en Rene
Eykelkamp resp. vervangen door Jos en Rudi
Heuvelink. Ratti speelde in de tweede helft
veel beter. Nadat SHE na een kwartier de
stand op 4—O had gebracht, redde Gerard
Huitink de eer voor de gasten:

Hoe ontstond het planetenstelsel, is er leven op de planeten?
De merkwaardige regelmaat in de bewegingen en eigenschappen van de planeten en
satellieten voert vanzelf tot de vraag: hoe
is dit stelsel ontstaan? Er is geen twijfel
aan, dat deze oorsprong volkomen begrijpelijk te maken moet z$n en dat hq geheel moet
berusten op de toepassing van bekende mechanische en natuurkundige wetten. Tot nu
toe is het echter nog niet gelukt een geheel
bevredigende theorie te ontwerpen, die de
toets der berekening doorstaat. De kosmogonie is inderdaad een van de moeilijkste en
minst zekere hoofdstukken van de sterrenkunde. Er (bestaan stellig nog allerlei mogelijkheden, die wij nog niet voldoende hebben onderzocht. Toch zal ik u proberen een
beeld te geven van het ontstaan.
Aangenocen wordt dat het planetenstelsel
ontstaan is door een oorzaak buiten de zon.
Jeans (1929) denkt aan de voorbijgang van
een andere ster, dicht langs de zon. Men kan
vrij nauwkeurig berekenen hoe zulk een passage zou geschieden: de twee hemellichamen
zwaaien om elkaar heen en daarbij wordt
door de aantrekkingskracht een sliert zonnematerie losgerukt. Deze sliert condenseert
zich dan om bepaalde punten en vormt een
reeks bollen: de planeten.
Een andere theorie is deze: een nevel van
gas en stof trekt zich samen, vormt de zon
en gaat daarbij sneller en sneller draaien. Er
vormt zich een nevelschijf die condenseert
tot korrels, welke verder aaneengroeien tot
planeten; misschien hebben zich eerst nog
lichamen gevormd, gelijkend op planetoïden
of op de maan. Uit dit stelsel ontwijken waterstof en helium, uit de binnenste delen
zelfs een 'groot deel van de koolstof en zuurstof. In de nevelschijf bestudeert men de grote, regelmatige wervels van de onregelmatige turbulentei of de vorming van ringen.
Het afwekende gehalte aan sommige isotopen kan verklaard worden als de aaneengroeiende lichamen bestraald zgn door bundels protonen en neutronen uit toenmaals
zeer krachtige zonnevlammen.
De planetoïden en planeten waren aanvankelijk koud; zij zijn echter verhit door de inslag van de verder aaneengroeiende deeltjes,
of door chemische reacties en door de radioactiviteit van gesteenten.
In deze ontwikkelingsgeschiedenis kan men
verscheidene vaste punten aangeven, waardoor de tijdsduur van de verschijnselen wordt
bepaald. De gegevens hiervoor levert de radio-activiteit van de gesteenten, die zich met
grote wetmatigheid heeft afgespeeld, onafhankelk van druk, temperatuur of andere
omstandigheden. De oudste bekende gesteenten op aarde zijn ruim drie duizend miljoen
jaar oud; deze gesteenten zfln zelf opgebouwd uit de afbraak van nog oudere gesteenten. Alles wijst erop dat de aarde zo'n
4500 miljoen jaar geleden ontstaan is.
Dit is ook de ouderdom die voor de meteorieten is gevonden. Het planetenstelsel moet
toen als geheel ontstaan zijn. Vroeger werd
aangenomen dat de maan zich door deling
van de aarde heeft af gesnoerd. Later is deze

opvatting bestreden, men meende dat de
aarde en de maan onafhankelijk van elkaar
waren ontstaan als dubbel planeet; of de
maan van elders was gekomen en door de
aarde gevangen.
De maan heeft zich vele duizenden jaren geleden veel dichter bij de aarde bevonden dan
thans. Sedertdien heeft een langzame evolutie van dit stelsel plaatsgevonden: de maan
immers verwekt de getijden van de oceanen
en van de 'vaste' aarde zelf, de aarde moet
onder die opgehoogte 'vloedbergen' doordraaien en ondervindt wrijving, dus remming Deze verlangzaming van de aardrolatie is zelfs in het korte tijdsbestek der historische tijden al merkbaar: de dag wordt elke
eeuw 0,001 seconde langer. Omgekeerd echter wordt de maan door hetzelfde proces versneld. Daarmee gaat gepaard dat ze zich van
de aarde verwijdert en wel 1,5 meter per
eeuw. Het proces zal blijven doorgaan totdat
de rotatie van de aarde geheel geremd is en
dit hemellichaam steeds dezelfde zijde naar
de maan keert. Op dat ogenblik zullen 'dag'
en 'maand' 'gelijk zijn geworden.
Een dergelijke remming van de rotatie heeft
de maan zelf al veel vroeger ondergaan, vandaar dat ze steeds dezelfde kant naar de aarde keert.
Er is een aantal methoden om de ouderdom
van meteorieten te bepalen; deze methoden
berusten alle op de radio-activiteit van de
atomen. Meestal gaat men uit van de veronderstelling dat de meteorieten gevormd
zijn in een of 'meer moederlichamen, b.v. planetoïden met een middeliijn van de orde van
vijfhonderd kilometer, ontstaan uit het aangroeien van stofkorrels van de zonnenevel.
Doordat hun banen enigszins elliptisch waren, botsten zij af en toe tegen elkaar, en zo
ontstonen de brokstukken die soms op de
aarde neerkomen als meteorieten. Met de
uranium-loodsmethode en andere radio-actieve methoden wordt gevonden, dat de stolling 4,6 miljard jaar geleden plaatshad. Verder vindt men in de buitenste lagen van de
meteorieten sommige isotopen die alleen onder invloed van de kosmische straling kunnen zijn ontstaan, nadat het moederlichaam
gebarsten was en de meteorieten vrij in de
ruimte hebben gezweefd. Uit het gehalte aan
deze isotopen blijkt, dat de meeste ijzermeteorieten sedert tweehonderd tot zeshonderd
miljoen jaar aan de kosmische straling zijn
blootgestel. De steenmeteorieten sedert
twintig tot zestig miljoen jaar (stralingsleeftijd). Ik hoop dat u enig inzicht heeft
gekregen van de bouw van onze planeten,
maar nu blijft nog de vraag: Is er leven op de
planeten ?
Bij deze vraag dienen wij duidelijk te onderH
scheiden: a. levende wezens zoals wij ze
aarde kennen; b. geheel anders gebouwde
organismen. Dat inderdaad zeer afwijkende
vormen van leven denkbaar zijn, leren we
door het onderzoek van de fossielen uit de
oertijd van de aarde. Uit wat we weten over
de planeten kunnen we al direct besluiten^
dat ze onbewoonbaar zijn voor bijna alle we-

zens die wij op aarde kennen. Alleen al de afwezigheid van een normale hoeveelheid water en het voorkomen van zeer hoge of zeer
lage temperaturen zijn in dat opzicht afdoende.
Ook wanneer we de vraag ruimer stellen,
moet het voorkomen van leven slechts op
weinig platneten mogelijk worden geacht.
Immers, het leven is essentieel gebonden aan
de beweeglijke evenwichten van de eiwitstoffen. Maar, eiwitstoffen zijn ondenkbaar zonder water of boven 100 graden C. terwijl be
neden O graden C deze stoffen wel niet vernietigd worden, maar toch zo inactief blijven,
dat geen levensprocessen kunnen plaatsvinden. Alleen de Aarde en Mars vallen vermoedelijk binnen aannemelijke temperatuurgrenzen. Bij Mars hebben we gezien, dat er
inderdaad enkele aanwijzingen voor leven
zijn. Dit leven kan op een zeer lage trap van
biologische ontwikkeling staan, het kan een
plantengroei zijn van wieren of mossen of
woestijnplanten. Door proeven heeft men
aangetoond dat sommige micro-organismen
kunnen blijven leven in omstandigheden die
het Marsklimaat benaderen.
In het geval van de planeten Venus en Jupiter is het niet geheel uitgesloten dat zwevende levende wezens zouden voorkomen in
zeer bepaalde lagen van de dampkring, waar
de temperatuur gunstige waarden bereikt.
Het voorkomen van organische stoffen in de
koolstofhoudende meteorieten is uitermate
merkwaardig. Ook al mochten de daarin
voorkomende structuren niet als fossielen
worden beschouwd, dan nog zou men moeten
besluiten dat organische stof en, zelfs de ingewikkelde bouwstenen van de eiwitten, in
de natuur tot stand kunnen komen zonder
tussenkomst van het leven, b.v. door het ultraviolet van de zon bliksemontladingen enz.
Proeven in het laboratorium hebben dit bevestigd: in mengsel van H2O, OH4, H2CO3,
HCN, NH3 vormen zich door bestraling: adenine, aminozuren, ribose en andere bouwstenen van de cel. Ook als men uitgaat van
H2O, OO2, CO, N2, H2 (een waarschijnlijker
samenstelling van de oer-atmosfeer) krijgt
men dergelijke stoffen. Zo lijkt het mogelijk,
dat zich op aarde dergelijke stoffen hebben
gevormd, waaruit dan geleidelijk de eenvoudigste organismen zijn ontstaan. Leven zou
ook kunnen voorkomen op planeten om andere sterren, als die er werkelijk zijn. Het
onderscheiden van zulke zwak verlichte stipjes vlak bij helder stralende hemellichamen
is onmogelijk. Wanneer we echter de baan
van een ster nauwkeurig volgen, vinden we
daarin soms golvingen en we besluiten dat
de ster een lichtzwakke, onzichtbare bege(eider heeft. Het aantal voldoende onder"zochte sterren is nog maar zeer gering.
Is planetenvorming een normaal voorkomend verschijnsel, dan moeten er talloze dergelijke stelsels in het heelal voorkomen, en
dan zou het wel vreemd zijn, als die alle on>ewoond waren.
R. Schmitz, De Haar 20, Vorden.

GUATEMALA NA DE RAMP ,

Damrubriek

Een Rode Kruis-medewerker in Guatemala
zond ons onderstaand ooggetuige verslag
van de situatie ter plaatse.
De stad en de dorpen zien eruit alsof ze verpletterd zijn door een reusachtige bulldozer.
De bevolking van Guatemala, dat getroffen
is door een verschrikkelijke aardbeving die
tot nu toe geresulteerd heeft in meer dan
22.000 doden en ruim 74.000 gewonden, lijkt
echter vastbesloten het niet op te geven. Dat
wordt nog eens onderstreept door stickers
op de auto's in de hoofdstad waarop staat:
„Guatemala, 'blijft werken".
In de armste wijken van de stad, die het
zwaarst getrofen zijn, bleef van de één verdieping hoge huisjes niet veel meer over dan
een geel-grfjize puinhoop. De meeste bewoners leven nu op straat onder een af dak van
plastic of in auto's omgeven door wat meubilair. Anderen hebben een betere behuizing
gevonden in een van de twee tentenkampen
van 240 tenten, die het Westduitse Rode
Kruis gestuurd heeft.
„Zonder twijfel bereiken alle hulpgoederen
de slachtoffers voor wie het Rode Kruis
zorgt," bevestigt de heer Canas, hoofdgedelegeerde van de Liga van Rode Kruisverenigingen. Alle goederen, bestemd voor het Rode Kruis, -worden op het vliegveld in ontvangst genomen door leden van het Rode
Kruis van Guatemala, die 24 uur per dag in
touw zijn. Alle voedsel, kleding en medicamenten worden rechtstreeks van het vliegveld overgebracht naar het stadion van
Guatemala City, waar het Rode Kruis nu
zfln hoofdkwartier heeft gevestigd. Rode
Kruis-teams uit Midden-Amerika hebben
zelf hun distributie- en transportsysteem geregeld naar de hun toegewezen gebieden. Alle districten waarvoor het Rode Kruis zorg
draagt, zijn nu weer over de weg bereikbaar,
behalve het dorp San Martin (10.00 inwoners) dat totaal verwoest is en alleen door
de lucht te bereiken is.
In zone 5 van de hoofdstad werkt het Rode
Kruis op drie fronten. Eén daarvan bevindt
zich op het terrein van de dr. José Matosschool en wordt bemand door 23 leden van
het Rode Kruis van Sal Salvador. Dagelijks
verstrekt dit team voedsel aan 6000 mensen.
Al om zeven uur 's morgens begint de lange
rfl zich te vormen en tegen de middag is die
uitgegroeid tot een bont gekleurd, honderden meters lang lint van mensen. Om zes
uur 's avonds sluiten de laatsten aan. Iedereen krijgt rg'st, brood, zout, bonen en tamarinde (een inheemse vrucht).
De ziekenhfuistent bevindt zich daar dicht in
de buurt: dagelijks worden er zo'n honderd
mensen behandeld aan diarhee, ademhalingsmoeilijkheden door de stofwolken en kleine
infecties. „Ondanks alles zfln de meeste mensen in goede gezondheid," aldus een vrouwelijke arts.
Op een uur rijden van de hoofdstad ligt de

SLAGSPEL IN DE
HOLLANDSE OPENING
In deze opening kan zwart dezelfde zetten
spelen als wit, de stand blijft dan symetrisch
Dat deze taktiek niet ongevaarlijk is bewijst
de volgende variant: 1. 33-28,18-23; 2. 39-33,
12-18; 3. 44-39, 7-12; 4. 31-26, 20-25. Op het
gevaar van gelijktijdige bezetting van het
centrum en de rand is reeds gewezen. Wit
neemt nu schijfwinst door een vorm van de
Coup Philippe: 5. 28-22, 17x28; 6. 33x22, 18x
27; 7. 32x21, 16x27; 8. 34-30, 25x34; 9. 40x16.
Ten einde dit gevaar te accentueren, geven
we een tweede variant waarin zwart veld 25
ten onrechte bezet: 33-28, 18-23; 2. 39-33, 1218; 3. 44-39, 7-12; 4. 31-27, 1-7; 5. 37-31, 2025. Er lijkt nog niets aan de hand maar wit
kan plotseling schijfwinst forceren door 6.
27-22, 18x27; en 7. 31x22. Er dreigt nu 22-18,
13x22; 34-30, 25x34, 40x27. Zwart kan hier
niets tegen doen want na 12-18 laat wit de
slag 18x27 toe en slaat 32x1, met dam.

kleine stad Ohimaltenango, waar 25.000
mensen woonden. De stad draagt de sporen
van de aardbeving, muren zijn afgebrokkeld,
huizen ineengezakt. In de verlaten school
heeft een gedoleerde van de Liga met een 25
man sterk team van het Rode Kruis van Nicaragua een hulppost ingericht: er zijn kleren en 2000 dekens tegen de nachtelijke kou
uitgedeeld. Regelmatig wordt er voedsel verstrekt aan de 3300 gezinnen, die in honderd
tneten op het speelterrein van de school wonen. In de ziekenhuistent wordt een dozijn
zieken verpleegd: de meeeten hebben gebroken ledematen, maar ook zijn er door de kou
bevangen kinderen.
Elke ochtend wordt er twee uur lang leidingwater verstrekt, dat in vrachtauto's vanuit
Nicarague wordt aangevoerd. Ele avond
reist het team de naburige dorpen in een
straal van 30 km af.
Ook naar de stad Antigua heeft het Rode
Kruis tenten gestuurd, omdat de patiënten
van het verwoeste ziekenhuis, die eerst in 'n
circustent waren ondergebracht, buiten kwamen te liggen, toen het circus vertrok.
Noch in Guatemala, noch in de dorpen of in
Chimaltenango zijn de inwoners ontmoedigd.
De meesten installeren zich op de puinhopen
van hun huizen en herkregen na enkele dagen hun oude wilskracht. Inmiddels zijn er
al zo'n 800 trilligen in de aarde geweest, die
de wegen hebben verzwakt en gescheurd en
overstromingen dreigen te veroorzaken,
doordat rivierbeddingen geblokkeerd zijn.

Dat onze jeugdspelers zich niet alleen met
dammen ophouden, maar ook nog problemen
componeren bewijst het probleem van deze
week. Het is gemaakt door ons jeugdlid Harry Graaskamp. De stand in cijfers. Wit 5
schijven op 24 29 48 49 en 50 en 2 dammen
op 5 en 36. Zwart 5 schijven op 7 8 15 38 en
39 en l dam op25. Wit speelt en wint.

Voetbal
FC NIEUWLAND-SV RATTI l
(afdeling zaterdag)
Na een rustperiode van zes weken moest SV
Ratti aantreden tegen de derde van de ranglijst FC Nieuwland. SV Ratti begon met een
fel offensief, maar moest al vlug een verdedigende houding aannemen omdat FC
Nieuwland op het doel van Ratti bleef stormen. Maar ook Ratti kreeg kansen, want
men probeerde met lange passes de verdediging van FC Nieuwland te overrompelen,
maar dit gelukte niet. Het werd een zeer
goede wedstrijd met goede en mooie aanvallen aan beide zijden. Maar de verdediging
van Ratti gaf geen krimp. Werd het toch gevaarlijk voor het doel van Ratti dan was er
altijd de uitstekende doelman H. Ebbink die
het gevaar keerde. De rust ging met een
O—O stand in.
De tweede helft gaf hetzelfde spelbeeld met
goed voetbal en veel inzet, maar toch moest
Ratti het onderspit delven. Want na plm. 20
minuten was het de uitstekende rechtsbuiten
van FC Nieuwland die onhoudbaar inschoot.
Maar toch kan SV Ratti op gelijke voet komen. Uit een hoekschop die werd genomen
door H. Slootjes, waar veel effect aan zat,
draaide voor het doel cmaar werd niet goed
weggewerkt, waarna W. Wiegerink kon scoren voor SV Ratti, stand 1—1.
Het bleef een spannende wedstrijd tot in de
laatste minuut. Maar die laatste minuut
werd voor SV Ratti fataal. Bg een schermutseling voor het doel van Ratti werd de bal
niet goed weggewerkt zodat FC Nieuwland
toch de volle buit in Dieren kon houden.
Stand 2 — 1. Een eindstand, gezien het spel
van SV Ratti, met zo'n enorme inzet, zou
een gelijk spel op zijn plaats geweest zijn.
SV Ratti 2 kon zich handhaven in de kopgroep om van Helios 3 met 3 —2 te winnen.
De verdere uitslagen waren SV Ratti 3-A1men 3 2—4; SV Ratti 4 was vrij. Volgende
week is er geen programma wegens karnaval.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
a voor 6 maart: Helios 1-SV Ratti
1; CJV
6-SV Ratti 2; SV Ratti 3-CJV-ers
7; SV Ratti 4-AÏmen 5.
SHE-BATTI: 4—1
Ratti is^i de uitwedstrijd tegen SHE in Hall
van e^^pkoude kermis" thuis gekomen; de
thuisclffl^behaalde een overtuigende 4— l zege op de Vordenaren. Het was in de eerste
helft al te merken dat de „winterrust" de
Rattianen geen goed had gedaan, er werd
slecht gespeeld.
Na tien minuten scoorde de SHE-middenvoor een lage bal onder de neerduikende Ratti-goalie door en de stand was l —0. De thuisclub werd ook hierna steeds te veel vrij spel
gelaten, vooral het middenveld van SHE kon
keer op keer gevaarlijk voor de Ratti-veste

VORDEN VERSLAAT COLUMBIA
MET 8—1
In een door beide teams goed gespeelde wedstrijd heeft Vorden zondagmiddag verdiend
met 3—1 van Columbia gewonnen. Vorden
keeg al spoedig een enorme opsteker. De
wedstrijd was amper tien minuten oud of
André te Veldhuis passte naar Bert Vlogman, die de bal ineens op de slof nam. Doelman Bossenbroek was kansloos: l—0.
Na dit doelpunt kregen de toeschouwers een
leuke strijd voorgeschoteld, waarbij opviel
hoe gemakkelijk Coluwmbia uit verdedigde.
Aanvallend ging het met de Apeldoorners
minder goed, zodat Tonnie Meyer niet voor
al te grote problemen werd gesteld. Aan de
andere kant zag Geert Heersink een slim genomen vrije schop nog juist door Bossenbroek tot corner getikt. Het spel golfde heen
en weer. Bertus Nijenhuis schoot voor langs,
terwfll vlak voor de rust Heersink de bal uit
een door Teerink genomen vrije schop net
naast kopte.
De tweede helft begon zeer sensationeel.
Reeds in de eerste minuut stuurde Bertus
Nijenhuis Geert Heersink de diepte in. Zowel
de Columbia speler Noordeinde als Van Engelen, verkeken zich op de snelheid van de
Vordenaar hetgeen 2—O betekende. De thuisclub liet na dit doelpunt de teugels wat vieren, al bleven op het middenveld zowel André te Veldhuis alsmede Bert Vlogman het
spel controleren. Speciaal André te Veldhuis
speelde deze middag een prachtige wedstrijd.
Columbia wenste niet op te geven, het drong
ver op. Dit opdringen kwam haar na twintig
minuten wederom duur te staan. Opnieuw
profiteerde Geert Heersink van een misverstand tussen Noordeinde en Van Engelen en
doordat doelman Bossenbroek veel te ver
voor het doel stond, was het voor Heersink
een koud kunstje de bal over hem heen in het
net te lepelen: 3—0.
Het laatste kwartier was duidelijk voor Columbia en kreeg doelman Meyer handen vol
werk op te knappen. Twaalf minuten voor
tijd was hy kansloos bij een door Frans Huethorst ingeschoten bal: 3—1. In de slotfase
kregen de Vordenaren 't nog wel even moeilijk maar doorstonden het Columbia-offensief verder zonder kleerscheuren. Rest nog
te vermelden dat scheidsrechter Baakman
een voortreffelijke wedstrijd floot.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vordense damvereniging DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: MasselinkScheffer 0—2; Sluter^Sloetjes 0—2; Klein
Kranenbarg-Breuker l—1; Grotenhuis-Van
Drjk 2—0; Dimmendaail-Wiersma 1-1; Hulshof-Rossel 2—0; Boudri-Reuver O—2; Ruesink-Oukes l—1; Esselink-Wentink O—2;
Hoenink-Wansink 2—0; Nijenhuis-Heuvink
2—0.

Drukwerk
in offset
of boekdruk

Zwart

Op het gebied van hulpverlening bestaat
nauwe samenwerking en coördinatie tussen
het Nationale Hulp Comité, de Verenigde
Naties, vrijwilligers organisaties, het Nationale Rode Kruis en de Liga. Regelmatig vinden bijeenkomsten plaats om de taken te
verdelen, overlappingen te voorkomen en de
doorstroming van hulpgoederen te garanderen.

Grote of kleine oplagen
Kleurendruk of zwart

U kunt al dit werk steunen via giro 777 van
het Nederlandse Rode Kruis In Den Haag.
Wit

NCVB afd. Vorden
De NCVB afd. Vorden hield in zaal Eskes
een ledenvergadering waarvoor een goede
belangstelling bestond. Spreker was deze
avond de heer E. L. A. Traai, vrouwenarts,
verbonden aan 't Nieuwe Spittaal te Warnsveld. Het onderwerp was deze avond de
„overgangsjaren". Door de aanwezigen werd
met grot eaandacht naar de lezing van de
heer Traai geluisterd.

De oplossing van ons vorige probleem was.
Wit 7 schijven op 21 23 28 37 39 44 en 48.
Zwart 7 schijven op 6 11 12 13 16 30 en 32.
Wit speelt 39-34, 30x50, 23-19, 50x42, 19x17,
11x22, 48x17. Goede oplossingen ontvangen
van Gerda Gosselink, Reinier Gosselink, Jan
Masselink, Henk Grotenhuis ten Harkel, Jos
Boudri, Henk Ruesink, André Berends en D.
Krol.
H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18.

Vraag eens vrijblijvend advies en prijs

Drukkerij Weevers b.v
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

VIVO

Vorden

SUPERMARKT
n yoe/e slager
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
De gehele
week:

het beste vlees inkopen
en vakkundig afleveren

Bakbloedworst
Verse worst
Sucadelappen
Riblappen
Borstlappen

5 plakken
uit eigen worstkeuken 500 gram
500 gram
500 gram
500 gram

Boomstam

300 gram

Varkenslappen

500 gram

Frikandellen

79
349
648
598
548
265
598
119

Telefoon 2308

FIJNE VLEESWAREN
Het is zeker en gewis, Jansen is uw vlees- en vleeswarenspecialist!!!
CORNET BEEF
100 gram
ALLES UIT EIGEN

1QQ
IW^

CASSELERRIB
100 gram

WORSTMAKERIJ

BLOEDWORST
150 gram
Maandag:
GEKOOKT SPEK
150 gram
Dinsdag:
CERVELAAT
100 gram

3 stuks
BIJ AANKOOP VAN EEN GROVE OF FIJNE ROOKWORST
vers uit hef vat
zuurkool
ZUUIKUUI
500 gram
BIJ AANKOOP VAN 500 GRAM SPEKLAPPEN

gekookt

39
450

500 gram
50

° 9ram 25°

1000

ram

verzorgd door gediplomeerd personeel. Onze chefgroenteman biedt u Ie kwaliteit tegen scherpe prijzen

Malse kassla
Champignons

UIT ONZE BROODBOETIEK
Bakker Hartman brengt driemaal daags (met handschoenen tegen brandblaren aan) warm brood in onze brood boetiek

VAN ONZE BANKETBAKKER
Karnavalstaart
Roombotercakeplm. 400 gram
Appelstukjes 5 stuks

498
350
225

per krop
200 gram

COX'S
Golden Delicious

2kilo

Goéfereinetten

2 kilo

298
169
169

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
Maandagen dinsdag:

RodAieten

1 kilo nu slechts

Woensdag:

Rode kool

l kilo nu slechts

Als u onderstaande reklames allemaal zou kopen, verdient u toch nog 6%
(hebben wij voor u uitgerekend)
Fritesaus
REMIA
1000 gram van 397 nu slechts
HEINZ SLA-TUBES
3 smaken van 385 voor
HONIG GROENTESOEP
van 99 voor

Jan z'n moeder tegen Piet z'n moeder: wist je
dat ze bij Jansen deze week Appelsientje en
Goudappeltje verkopen voor 1,29 per pak . . .
Oooh dat zal ik verder vertellen.
Piet z'n moeder tegen Henk z'n moeder: Ps ps
ps en ze hebben ook Riedel sinas en Riedel up
en Riedel cola voor 0,89 per fles.
Henk z'n moeder tegen Theo z'n moeder: ps ps
ps en ze hebben Riedel cassis en Riedel cerise
voor 1,39 per fles enz. enz. enz. enz.
(wordt vervolgd)

RED BAND TOP-DROP
3 rollen van 110 voor
NUTRICIA HALFVOLLE KOFFIEMELK
1/1 l i ter va n 291 voor
FRISIA VERRASSINGSZAKJES
van 109 voor slechts

VIVO JAM 3 smaken aardbeien, abrikozen, kersen per pot van 145 voor

Erwtensoep
HERO
1/1 liter van 245 voor

149
50

EUROMA NOOTMUSKAAT
50 gram van 175 voor
MAGGI VLEESJUS
0,3 liter van 66 voor maar
KOFFER DASH
van 955 voor slechts

695

Toiletpapier

BRIO MARGARINE
van 75 voor

Appelmoes
JONKER FRIS
1/1 liter nu slechts
HEER MUSKETFLIKKEN
200 gram van 179 voor

CALVE PINDAKAAS
van 230 voor

FLORA TARTAAR
van 220 voor

CLIEN groot
van 385 voor

CATTY extra groot
van 127 voor

PALMOLIVE TOILETZEEP
4 stuks van 235 voor

FLORA DINER voordeelpak
van 469 voor
SPERCIEBONEN
1 /1 literblik nu slechts

VIVO COLA
1/1 liter van 98 voor
VIVO ZOUTE PINDA'S
400 gram van 198 voor
LEEUWEZEGEL HALVARINE
kuipje van 65 voor

Bij aankoop van 1 flacon
shampoo v. 295 krijgt u 1 fube

Fl
l IHRIHF
l LUUKlUt

van 190
voor

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 28 februari 1976

Uitgave en druk: Drukkerij Weevers B.V.f Nieuwstad 12, Vorden, telefoon 05752-1404
in samenwerking met karnavalsvereniging De Deurdreajers te Kranenburg/Vorden

ZATERDAG 28 FEBRUARI

KARNAVALSOPTOCHT
13.15 uur:

Ontvangst door B. en W. van Vorden in het gemeentehuis waarna officiële overhandiging van
de sleutel op het bordes.
14.00 uur: Start van de optocht. Route: Nieuwstad, Raadhuisstraat, Zutphenseweg, De Boonk, Het Wiemelink, Burg. Galléestraat, Stationsweg, Dorpsstraat, Burg. Galléestraat en ontbinding op de Stationsweg.
15.30 uur: Einde karnavalsoptocht. Na de optocht zullen de plaatselijke horecabedrijven de deelnemers en
bezoekers nog enige tijd in feeststemming houden met karnavalsmuziek. Prins Johan de Eerste
en zijn gevolg zullen hier dan een bezoek brengen.

KARNAVALSBAL
19.00 uur:

Start van het grote gekostumeerde karnavalsbal in de grote feesttent en zaal Schoenaker te
Kranenburg. Deze avond is vooral bedoeld voor de gehuwden (de jongeren hebben hun maandagavond). Dit enorme en in verre omtrek bekende karnavalsbal is een van de hoogtepunten uit
het programma. Bezoekers kunnen meedoen aan de jurering met de daaraan verbonden prijzen
voor groepen, paren en enkelingen. Na afloop zullen er weer de bekende „borrelbussen" rijden.
Opgave aan de kassa.

ZONDAG 29 FEBRUARI

KINDERKARNAVAL
13.00 uur: Start jurering voor groepen, paren en enkelingen in zaal Schoenaker.
14.00 uur: Start kinderkarnavalsoptocht. Route: Parallelweg, Banenkamp, Ejj^nlaan, Parallelweg ontbinding.
15.00 uur: Aanvang feestelijkheden in de grote tent. Installatie van jeugdpWs Herbert de Eerste.
Hierna wordt het programma verzorgd door theater De Trekwagen uit Doetinchem. In de pauze
is er de prijsuitreiking en gratis limonade. Na afloop zal er met de kinderen het traditionele half
uur „hossen" plaatsvinden.
15.00 uur: In de zaal zorgt het orkest Cannon Ball voor uitstekende karnavalsmuziek, zodat de ouders zich
best zullen vermaken.
17.30 uur: De „borrelbus" rijdt ook op zondagmiddag. Opgave in de pauze aan de kassa tent.

ZITTINGSAVOND
20.00 uur: Aanvang van deze zittingsavond, waarbij de muziek wordt verzorgd door de boerenkapel De
Hooiplukkers uit Lochem. Als buutredner zal optreden Gert Jan van de Stekkebèzenbos (H.
Vreeman uit Lichtenvoorde). Uit eigen vereniging wordt meegewerkt door mej. Besselink. Het
sukses dat deze avond vorig jaar had, zal dit jaar niet minder zijn, dus gegarandeert een avond
waarin de karnavalsgein en goede muziek de boventoon voeren.
Na afloop zal er onder leiding van De Hooiplukkers gedanst worden. Ook nu weer rijden er de
„borrelbussen". Opgave aan de kassa.

MAANDAG 1 MAART

KARNAVALSBAL
19.00 uur:

Start van de jurering in de feesttent voor groepen, paren en enkelingen. Deze avond speciaal voor
de jongeren staat bekend als een der drukste en gezelligste avonden in de Achterhoek. Honderden karnavalsvierders zullen onder leiding van Prins Johan de Eerste en zijn gevolg feesten
onder het motto: „Neet nöln, moar deurdreajen!"
Vanaf 24.00 uur rijden er „borrelbussen", opgave aan de kassa.

f

DINSDAG 2 MAART

KARNAVALSBAL
19.00 uur: Start jurering in de feesttent voor groepen, paren en enkelingen. Op deze laatste avond zullen
de prijzen van de grote karnavalsoptocht bekend worden gemaakt. Ook de kapel De Hooiplukkers
komen deze avond enkele uren het programma opluisteren.
Na afloop staan de „borrelbussen" weer klaar om u veilig thuis te brengen. Opgave aan de kassa.

Al deze avonden met muzikale medewerking van de
Prinsenkapel The Flamingo's

ZATERDAG
28 FEBRUARI
ZONDAG
29 FEBRUARI
MAANDAG
1 MAART
DINSDAG
MAART
in residentie
feesttent en zaal
Schoenaker
Kranenburg/
Vorden
onder het motto:

NEET NÖLN
MOAR
DEURDREAJEN!

Deurdreajers bepalen vier dagen lang
het gezicht van Vorden/Kranenburg . . . .
Vorden/Kranenburg staat op 28 en 29 februari en 1 en 2 maart volledig in het
teken van het karnaval. Verantwoordelijk hiervoor is de karnavalsvereniging De
Deurdreajers, wie voor de achttiende keer het karnaval binnen de grenzen van
Vorden haalt. Prins Johan de Eerste, President Paul, Raad van Elf, Tanzmarietjes en voor de jeugd een heuse Jeugdprins, zullen de vereniging presenteren
onder het motto: Neet nöln maor deurdreajen".
De Deurdreajers staan garant voor onvervalst karnaval zoals de honderden bezoekers buiten Vorden dat elk jaar weer voorgeschoteld krijgen en wat hen er
toe brengt om ook nu weer present te zijn in residente zaal Schoenaker te Vorden/Kranenburg en in de ruim 600 m2 grote feesttent.

Proklamatie van Prins Johan de Eerste
aan zijn Deurdreajers
1. Dat vanaf heden tot de elfde van de elfde 1976 over De Deurdreajers zal
regeren Prins Johan de Eerste, Grootvorst van het Kamphuuzen, Dijkgraaf van de sluizen van Eefde.
2. Dat Prins Johan in zijn taak wordt bijgestaan door President Paul, Tanzmariekes en Raad van Elf.

Organisatie: belangrijke zaak voor
De Deurdreajers
Als op zaterdag 28 februari Prins Johan de
Eerste met zfln gevolg op het gemeentehuis
in Vorden door het college van Burgemeester en Wethouders worden ontvangen voor
het overhandigen van de sleutel van de gemeente Vorden, is dat het startsein voor vier
onvervalste karnavalsdagen in Vorden/Kranenburg.
Verantwoordelijk voor dit karnaval is de karnavalsvereniging De Deurdreajers, die dit
feest der zotten voor de achttiende keer organiseert.
ORGANISATIE. Een woord dat in het bedrijfsleven met hoofdletters wordt geschreven. Niet alleen echter in het bedrijfsleven.
Laten we eens een kijkje nemen hoe dit bij
De Deurdreajers is geregeld.
Aan de top zetelt een bestuur van elf man.
Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris
en penningmeester) .regelt die zaken die aan
de diverse functies kunnen worden gesteld.
De andere bestuursleden hebben zitting in
een aantal commissies ,te weten de optochtcommissie, wagenbouwcommissie, versieringscommissie en technische commissie.
Aan deze commissies zfln toegevoegd: leden
van de Raad van Elf en leden van de Club
van Elf.
De Club van Elf wordt gevormd door een

groep mensen, die De Deurdreajers 'n warm
hart toedraagt en waar mogelijk het bestuur
adviseert. Door de diverse commissies wordt
in elke bestuursvergadering (vanaf september met een frequentie van eenmaal per 14
dagen) een overzicht gegeven omtrent de
gang van zaken. Een werkwijze die een goede organisatie in de hand werkt. Daarnaast
onderhoudt het dagelijks bestuur een nauw
contact met de Club van Elf.
Vanzelfsprekend is de presentatie van Prins
en zfln gevolg een belangrflk aspect tfldens
het karnaval. In diverse vergaderingen waarbfl ook het dagelijks bestuur aanwezig
is - wordt het totale programma besproken.
Onnodig te zeggen, dat de presentatie optimaal wordt voorbereid.
In bovenstaand relaas vindt u de grove organisatielflnen van De Deurdreajers. Het
vele werk dat door een groep van ca. 40 enthousiastelingen wordt verricht, maakt het
mogelflk dat Vorden/Kranenburg ook tfldens het karnaval 1976 weer uitpuilt van
heinde en ver komende karnavalsvierders.
Ook u bent van harte welkom bfl De Deurdreajers, onder het motto: „Neet nöln,
maor deurdreajen!"
Alaaf!! President Paul

De plaatselijke politie, alsmede de organisatoren van de karnavalsoptocht verzoeken u
vriendelijk de route vrij te houden van geparkeerde auto's en andere obstakels. Dit
geldt zowel voor zaterdag 28 februari in het dorp alsook voor zondag 29 februari In
de Kranenburg. Voor uw medewerking alvast hartelijk dank.

Karnavalsvierders
uit Vorden en
verre omgeving!
Als Prins Johan de Eerste, heerser over het
Zottenrjjk der Deurdreajers 1976, maak Ik
van deze gelegenheid gebruik om alle Deurdreajers te danken voor het in mij gestelde
vertrouwen en het geweldige onthaal op het
Prinsenbal van 24 januari j.l.
Ik ben er met recht trots op Prins te mogen
zijn van De Deurdreajers, een vereniging die
door de jaren heen is uitgegroeid tot een
streekkarnaval, door de pers vaak beschreven als „Het karnaval van het Oosten!" Vier
dagen leut en gein staan weer in het vooruitzicht. Vier dagen voor een ieder, van jong tot
oud. Het is een feest voor ons allen!
Tijdens de voorbereiding, waar het aktieve
bestuur al geruime tijd mee bezig is, heb ik
gemerkt dat kosten noch moeite gespaard
zfln om u Achterhoekers, weer onvergetelijke
dagen te bezorgen. Deze inzet van het bestuur en de achterban dient gehonoreerd te
worden met een massale opkomst en eenzelfde enthousiasme, dat zo kenmerkend is
voor De Deurdreajers.
Ik spreek de wens uit, dat de karnavalsdagen
voor u allen groots en geslaagd mogen worden. Wij doen ons best! Prins Johan de Eerste en zfln gevolg zullen gaan tot het uiterste om deze wens waar te maken!

5. Dat Prins Johan de Eerste, de Club van Elf heeft opgedragen het bestuur van De Deurdreajers met raad en daad terzijde te staan.
6. Dat iedereen tijdens alle karnavalsdagen zo gek moet zijn, dat het te
gek is om los te lopen.
7. Dat men tijdens het karnaval niets anders vanuit de residentie Schoenaker mag meenemen dan een mooie herinnering.
8. Dat de Tanzmariekes steeds in de algemene belangstelling staan; op
hen mag alles gericht zijn, behalve bierblikjes en rotte tomaten.
9. Dat Prins Johan de Eerste en zijn gevolg gedurende het karnaval de
sportzaal in Vorden afhuren om bij het hanekraaien ochtendgymnastiek
te bedrijven.
10. Dat één van de voorwaarden, waaraan men moet voldoen is: drinkt heden zonder zorgen, de kater is voor morgen!
11. Dat Prins Johan de Eerste als motto voor het achttiende karnaval aan
De Deurdreajers voorlegt: „Neet nöln, maor deurdreajen".
Aldus opgemaakt in de raadskamer der residentie van De Deurdreajers
op de 24e van de eerste maand 1976 en ter uitvoering voorgelegd aan
de President.
Getekend: Prins Johan de Eerste

Voor
keurig
verzorgd

BRUIDSJAPONNEN
AVONDKLEDING
GROENLO dinsdag 9 maart
„Hotel Meijer"

4. Dat traditiegetrouw ook de kleuterscholen en de 65-plussers bezoek
zullen krijgen van Prins Johan de Eerste en zijn gevolg.

Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Prins Johan de Eerste

Voorjaarskollektie 1976

ZUTPHEN dinsdag 16 maart
,.de Gulden Helm"

3. Dat voor de officiële ontvangst dit jaar de Prins en zijn gevolg naar het
gemeentehuis in het centrum van Vorden steigert; het kasteel staat immers in de steigers.

Exclusieve modellen]
van wereldbekende
modehulzen
uit Parijs, Rome,
Wenen, Brussel en
Londen

DOETINCHEM donderdag
11 maart schouwburg Ampnion
LOCHEM donderdag 18 maart
„Hotel Alva"
Aanvang 's avonds 8.00 uur

Briefpapier
Rekeningen
Enveloppen
Folders
Orderbloks
Prijslijsten
Raambiljetten
Convocaties, enz. enz.

Verder showen wij In
Groenlo op 9 maart
en in Doetinchem op
11 maart

KAARTEN incl. koffie en cons. è ƒ 5,50
TEL. RESERVEREN 05448-222 tot 21.00 ik-ook in het weekend
AANVANG ALLE SHOWS OM 20,00 UUR

DE GROOTSTE BRUIDSSPECIAALZAAK
IN OOST-NEDERLAND-OOK IN GROTE MATEN
BELTRUM1
HENQELO-OV.
bij Groenlo
Mr. Nelissenstraat 23,
Tel. 05448-222

Fotograferen en filmen !!

Foto Hans Temmink
Spalstraat 10 - Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2386

geeft raad!

Drienerstraat 10,
Tel. 05400-11983

Ontwikkelen en afdrukken
Donkere kamer-apparatuur
Fotokamera's, filmkamera's
Originele fotolijsten
Alle soorten films, lampjes,
batterijen enz. enz.
Bruidsreportages, kinderseries, industriële foto's,
pasfoto's

E E VERS b.v.
Drukkerij-Uitgeverij

Nieuwstad 12 • Vorden • Tel. 1404

Kleuren T.V.
Hi-fi stereo

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen
Telefoon 05750-13813
Uw garantie voor vakmanschap

Eigen service-dienst - Vooraan in
techniek - Vooraan in service

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN

Voor, tijdens en na
het karnaval

MEUBELEN NAAR UW EIGEN
KEUZE EN ONTWERP

serveren wij gaarne voor u
EEN HARTIGE HAP TOT EEN GOED VERZORGD DINER TOE
Onze specialiteit: PANNEKOEKEN!

hoeken, knopstoelen, ronde, rechthoe-

Tevens uw adres voor bruiloften en partijen

kige en ovale tafels (bladdikte 5 cm).

Kasten, wandmeubels, klaptafels, eet-

Buroos, boekenkasten, dekenkisten,

Café-Restaurant

hoek- en ladekasten. ledikanten, asbak-

't Wapen van 't Medler

standaards (gedraaid) van 10 tot 60 cm.

Fa Gebr. Eykelkamp, Ruurlosew. 114, Vorden, tel. 6634

Uw hulp in

Kerkstraat 9 te Vorden, telefoon 05752-2425
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269

de huishouding

drogisterij en parfumerie
Het is bijna zover...

„KARNAVAL"

Voor meer mode naar:
MODECENTRUM

voor en na

TEUNISSEN - Ruurlo
Gróte sortering

het karnaval

DAMES-, HEREN- EN KINDERKLEDING
Wij tonen u vanaf heden graag onze nieuwe

voorjaarskollektie

grote sortering o.a.
SUPERWIMPERS
FANTASIEGLIMMERS ass. kleuren
SCHMINKSTIFTEN EN AFSCHMINK
SCHOONHEIDSSTICKERS
TATOëRINGEN
SCHMINKGARNITUREN
STERRETJES GOUD/ZILVER
enz. enz.

ZOJUIST BINNENGEKREGEN, PARTIJ

HAAR KLEURLAKSPRAYf1,50

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 05753-2062

Ja, nu je het zegt, het is waar:

BIJ

JANSEN
VIVO Supermarkt
koopt men altijd prima waar!

ruime sortering en speciale aanbiedingen
Smidsstraat 2 - Vorden - Tel. 05752-2308

Bezoek de grote

OPEL
-SHOW
op 11, 12, 13 en 15 maart
Auto Palace Doetinchem b.v.
Plakhorstweg 1-3 Industrieterrein Keppelseweg, Doetinchem
Openingstijden: van 9.00-18.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

HET KARNA VAL 1976
Wie zien zinnen es wil verzetten,
En zien zurgen es wil vergetten,
Die geet, al is 't ok in 'n overall,
Binnenkort naor karnaval!
De sfeer die daor te pruuven is,
Is um in te verdrinken en dat is niet mis.

Nem doarum allemaol 'n kloek besluut
Dan böj d'r ok un,s effen uut!
Vol plezier,
en dan tot hier. !

FA. SCHOENAKER
KRANENBURG/VORDEN

Met kleer'n van Willy Derksen an't lief, versier ie met karnaval 't mooiste wief

pJ-LTLJ]

D

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUDSWERK

LOCHEM - Prins Bernhardweg 11-13
Telefoon 05730-1241-1787

Ook voor
dit karnaval

DREMPT, Veldw. 2a, tel. 08334-2810-2176
BARLO, Barloseweg 18, tel. 05438-388
BORCULO, Stationsweg 6, tel. 05457-2116

werd de fraai ingerichte tent
gehuurd bij:

BOUWBEDRIJF

Ruurloseweg - Vorden
Telefoon 05752-1479

Handelsraad
Cebeco

TENTENVERHUUR

Het adres voor:

Fa. J. DE WEERD

EN DAYID BROWN TRAKTOREN

Voorst - Rijksstraatweg 100 - Tel. 05758-223
b.g.g. 471

* LANDBOUWWERKTUIGEN
MANUS MELKLEIDINGEN

landbouwmechanisatiebedrijf
Wij houden ons gaarne aanbevolen voor het verhuren van onze
tenten voor uw feesten, tentoonstellingen enz. enz.

VOOR

tapijt

Voor de grootste kol lekt i e

meubels en woningbehoeften

kibbel/ woninginrichtiAg

* Alle merktapijten

Voor al uw
KARNA VALSARTIKELEN
EN KOSTUUMS

Hengelo (gld.)
raadhuisstraat 45
telefoon 05753-1286

* 150 soorten
dirëkt te leveren
* 5 jaar slijtgarantie

Speciaalzaak CLAUS
afdeling feestartikelen
IJsselkade 10-12 - Doetinchem - Tel. 0834023139

* Gratis gelegd
* Speciale aanbiedingen

DAMES,
Wilt u advies, graag tot uw dienst
kiek noe goed uut,
haal oew kleding bie

DERKSEN'S
GOED^ENHAL
Assurantie- en makelaarskantoor

Gerrits-Lammers BV
Spalstr. 26 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1400
Beek (gem. Bergh) - St. Martinusstraat la
Telefoon 08363-336

en ie bunt de grote sfer
van 't karnavalsbal!

de
besten
dragen

adidas
h«t m«rk m«t da 3 banden

Wapen- en Sporthandel

Voor al uw
•

Verzekeringen
steed»

Voor, tijdens en
na het karnaval

gddMgoederud

Hypotheken

•

Financieringen

* SPEELGOED

•

Aan- en verkoop
onroerende goederen

* HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN

•

Taxaties

* LUXE ARTIKELEN

•

Juridische adviezen

Wij bieden u een ruim assortiment

Rabobank C3

doeltreffend!

•

Uw carnavalschlagers in stereo

'We hebben onze persoonlijke lening bij de Rabobank
afgesloten, dat is vertrouwd
en safe"

Uw adres voor:

Zutphenseweg - Vorden

Boek nu uw
zomervakantie

* KERAMIEK
* GLAS EN AARDEWERK

Arnhem - Apeldoorn - Velp - Zevenaar
Vorden, Het Wiemelink 16, Tel. 05752-2207

Bestel dan tijdig uw FOTOGRAAF, dan alleen kunt u verzekerd zijn van een perfekte
fotoreportage in zwart-wit of in kleur.

ALLE KLEINVAK ARTIKELEN

Alle reizen met ANVR-garantie

Reisbureau Nijenhuis

Van KARNAVAL komt BRUILOFT ! !

Ook uw bruidsfoto naar keuze buiten of in
onze studio eventueel bij minder goed weer.

Fa. H. SUETERS
FOTO DOLPHIJN
Vorden of Ruurlo

v.h. Sessink - Kranenburg
Ruurloseweg 91 - Telefoon 6658

STEREO radio's
STEREO platenspelers
STEREO kassefferekorders
EN STEREO
langspeel karnavalsplafen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

KARNAVALSTIJD/
FEESTVREUGDE
Kom profiteren van onze wekelijkse feestvoordeeltjes in alle afdelingen. A & O is

Voor al uw

meubelen
natuurlijk naar:

Meubelshow Vorden
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Altijd iets nieuws . .
Grote sortering

dames/heren en
kinderkleding

méér dan alleen maar voordelig!

ALBERS/ASO
supermarkt

Gebbing - Steenderen

Vorden - Nieuwstad 5 - Telefoon 05752-1232

Telefoon 05755-264

